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 �م�ق�د!م�ة

 
, ب	ق�ي����ة� ر� , ا	ل�	���اف�ظ� ا	ل�م�ف	س���� د�ث�ي	 ي�خ� ا	ل�م�ح	��� اء�, ش	��� و	ة� ا	ل�ع�ل	م	��� , ق����د� م� ل	 س���� م	���ة�, م�ف�ت���� ا	ل�� م	���ام� ا	ل�ع	ل� ي�خ�ن	ا ا	ل�� ق	���ال	 ش	���
ي� ة� ا	ل�	��د�يث� و	الت��ف�س��� , إ�م	��ام� أ	ئ�م��� اف�ع�ي5 ي5 ا	لش��� اء� إ�س�	اع�يل� ب���ن� ك	ث�ي��8 ا	ل�ق�ر	ش��� ا	لس�ل	ف� ا	لص�ال��ي	, ع�م	اد� ا	لد�ين�, أ	ب�و ا	ل�ف�د	

ار	ي�ن� أ	ع�ل	ى ق	ص�د�ه� و	م�ر	ام�ه�- .  ل�م�ي	 ف� أ	ي�ام�ه�, و	ب�	ل�غ	ه� ف� ا	لد� م� و	ال�م�س� , -ف	س�ح	 ا	لل�ه� ل�ل��س�ل	 ر�وس� ب�الش�ام� ا	ل�م	ح�
مR ع	ل	ى ع�ب	اد�ه� ا	ل�ذ�ين	 ا�ص�ط	ف	ى .  د� ل�ل�ه�, و	س	ل	 ا	ل�	م�

(أ�م&ا ب%�ع	د�) 
ن	 ا	ل��ف���اظ� م� ف�ي��ه� ج		اع	��ةR م��� - ق	د� ا�ع�ت�	ن	�� ب���ال�ك	ل	 م� ة� و	الس�ل	 ف	إ�ن� ع�ل�م	 ا	ل�	د�يث� ا	لن�ب	و�ي� -ع	ل	ى ق	ائ�ل�ه� أ	ف�ض	ل� ا	لص�ل	

�م�ة� .  	ئ�م�ة� و	م	ن� ب�	ع�د	ه�	ا م�ن� ح�ف�اظ� ا	ل� ل	ه�م	ا م�ن	 ا	ل� , و	م	ن� ق�	ب�� ق	د�يbا و	ح	د�يثbا, ك	ال�	اك�م� و	ال�	ط�يب�

ن� د ا	ل�ف	��و	ائ�د�, و	م	ان�ع��bا م��� ب	ب�ت	 أ	ن� أ�ع	ل�ق	 ف�يه� م��ت	ص	رbا ن	اف�ع��bا ج	ام�ع��bا ل�م	ق	اص��� و	ل	م�ا ك	ان	 م�ن� أ	ه	م� ا	ل�ع�ل�وم� و	أ	ن��ف	ع�ه	ا أ	ح�
ح� ر	 ب���ن� ا	لص���ل	 م	��ة�, أ	ب���و ع�م	�� م	��ام� ا	ل�ع	ل� ي�خ� ا	ل�� ذ�يب�ه� ا	لش��� ت� ا	ل�م	س	ائ�ل� ا	ل�ف	ر	ائ�د و	ك	ان	 ا	ل�ك�ت	اب� ا	ل�ذ�ي ا�ع�ت�	ن	�� ب�ت�	ه��� م�ش�ك�ل	

ه� ب�	ع���ض� ظ��� 	�� ب��ف� , و	ر�ب�	��ا ع�ن� أ�ن� ا ا	لش��� 	�� ا	لط�ل	ب	��ة� ل�	��ذ	 ن��ف	ات� ف��� ذ	ل���ك	 ب�	ي� اه�ي� ا	ل�م�ص	�� ن� م	ش	�� ه� ا	لل���ه� ب�ر	ح�	ت���ه� - م��� د	 -ت�	غ	م���
ت	ص	ر�ت� م	ا ب	س	ط	ه�, و	ن	ظ�م�ت� م	ا ف�	ر	ط	ه� .  اء	ه�, و	اخ� ذ	 ي�ت ح� ت	ذ	 ا	ل�م	ه	ر	ة� م�ن� ا	لش5ب�ان� س	ل	ك�ت� و	ر	اء	ه�, و	اح�

ي�خ	 اب�ور�ي�, ش	� ت�ي	, و	ت	ب�ع	 ف� ذ	ل��ك	 ا	ل�	�اك�م	 أ	ب	�ا ع	ب��د� الل��ه� ا	ل�	�اف�ظ	 ا	لن��ي�س	�� و	ق	د� ذ	ك	ر	 م�ن� أ	ن��و	اع� ا	ل�	د�يث� خ	�س	ةb و	س�
ن� ك�ت	��اب� ا	ل�	��اف�ظ� ن	 ا	ل�ف	��و	ائ�د� ا	ل�م�ل�ت�	ق	ط	��ة� م��� يف	 إ�ل	ي���ه� م��� , م	��ع	 م	��ا أ�ض��� ي��ع	 ذ	ل���ك	 د�ث�ي	 و	أ	ن	��ا -ب�ع	��و�ن� ا	لل���ه�- أ	ذ�ك���ر� ج	� ا	ل�م�ح	��
, ا ا	لن�م	�ط� ذ	 ن� ه	� و8 م�� ا ب�ن	ح�� �bي�ض	ر�ت�ه� أ�	ص	ت ن	ن�) و	ق	�د� ا�خ� خ	ل� إ�ل	� ك�ت	�اب� ا	لس�5 د� , ا	ل�م�س	م�ى (ب�ال�م	� ر8 ا	ل�ب�	ي��ه	ق�ي� ا	ل�ك	ب�ي� أ	ب� ب	ك�

ت�ك	ال� .  , و	ع	ل	ي�ه� ا	ل� ت�	ع	ان� , و	ا	لل�ه� ا	ل�م�س� م�ن� غ	ي�� و	ك�س8 و	ل	 ش	ط	ط8



ث�يث�  ا�ل	ِعاَب�اع�ث� ا�ل	ح�

 : اد� أ�ن%	و�اع� ا�ل	ح�%%د�يث� ر� ت%�ع	%%%د� , م	ق�ط����وعR, م�ر�س	���لR,ذ�ك	%%% Rو�ق����وف	م ,Rر�ف����وع	م ,Rد	ن , م�س���� Rع�يف���	ض ,Rن���	س	ح ,Rيح ص	���ح�
 . Rل	م�ع�ض ,Rط�ع	م�ن��ق

	ف��ر	اد� .  , م	ا ل	ه� ش	اه�دR, ز�ي	اد	ة� ا	لث��ق	ة�, ا	ل� Rر	اذ�, م�ن�ك	ش , Rل�س م�د	
ل�وب� .  ر	ج�, ا	ل�م	و�ض�وع�, ا	ل�م	ق� , ا	ل�م�د� ا	ل�م�ع	ل�ل�, ا	ل�م�ض�ط	ر�ب�

ي�ف�ي�ة� س		اع� ا	ل�	د�يث� و	إ�س�	اع�ه�, و	أ	ن��و	اع� ا	لت�ح	م5ل� م�ن� إ�ج	از	ة8 و	غ	ي��ه	ا .  ب	ل� ر�و	اي�	ت�ه�, م	ع�ر�ف	ة� ك	 م	ع�ر�ف	ة� م	ن� ت��ق�
ي�ف�ي�ة� ر�و	اي	ة� ا	ل�	د�يث� و	ش	ر�ط� أ	د	ائ�ه� .  م	ع�ر�ف	ة� ك�ت	اب	ة� ا	ل�	د�يث� و	ض	ب�ط�ه�, ك	

, م	ع�ر�ف	ة� ا	ل�ع	ال� و	الن�از�ل� .  , آد	اب� ا	لط�ال�ب� آد	اب� ا	ل�م�ح	د�ث�
خ� ا	ل�	د�يث� و	م	ن�س�وخ�ه� .  , غ	ر�يب� ا	ل�	د�يث� و	ل�غ	ت�ه�, ا	ل�م�س	ل�س	ل�, ن	اس� , ا	ل�ع	ز�يز� , ا	ل�غ	ر�يب� ه�ور� ا	ل�م	ش�

	س	ان�يد� .  , ا	ل�م	ز�يد� ف� ا	ل� نbا, م��ت	ل�ف� ا	ل�	د�يث� ن	ادbا و	م	ت�� ا	ل�م�ص	ح�ف� إ�س�
	ص	اغ�ر� .  اب�ر� ا	لر5و	اة� ع	ن� ا	ل� اب	ة�, م	ع�ر�ف	ة� ا	لت�اب�ع�ي	, م	ع�ر�ف	ة� أ	ك	 ا	ل�م�ر�س	ل�, م	ع�ر�ف	ة� ا	لص�ح	

س�ه� .  	ب��ن	اء�, ع	ك� ب	اء� ع	ن� ا	ل� , ر�و	اي	ة� ا	ل� 	خ	و	ات� و	ة� و	ال� , م	ع�ر�ف	ة� ا	ل��خ� 	ق��ر	ان� ب�ج� و	ر�و	اي	ة� ا	ل� ا	ل�م�د	
 . Rد , م	ن� ل	� ي�	ر�و� ع	ن�ه� إ�ل� و	اح� Rخ�ر	أ	م�ت	و Rد�م	ق	ان� م�ت�	ن�ه� ا�ث��ن	ى ع	و	ن� ر	م

ي	ت�ه�. , م	ن� ع�ر�ف	 ب�اس��ه� د�ون	 ك�ن�� 	س�	اء� و	ال�ك�ن	 	س�	اء�, م	ع�ر�ف	ة� ا	ل� ر	د	ات� م�ن	 ا	ل� م	ن� ل	ه� أ	س�	اءR و	ن��ع�وتR م�ت�	ع	د�د	ةR, ا	ل�م�ف�

ل	ه�, ن�	و�عR آخ	ر� م�ن� ذ	ل���ك	 ي�ن� ق�	ب�� , ن�	و�عR م�ر	ك�بR م�ن� ا	ل�ذ	 , ا	ل�م�ت�ف�ق� و	ال�م�ف�ت	�ق� ت	ل�ف� , ا	ل�م�ؤ�ت	ل�ف� و	ال�م�خ� 	ل�ق	اب� م	ع�ر�ف	ة� ا	ل�
 .

, ت�	و	ار�يخ� ا	ل�و	ف�	ي	ات� .  	ن�س	اب� ا	ل�ت� ي	�ت	ل�ف� ظ	اه�ر�ه	ا و	ب	اط�ن��ه	ا, م	ع�ر�ف	ة� ا	ل�م�ب��ه	م	ات� ب	 إ�ل	 غ	ي�� أ	ب�يه�, ا	ل� م	ن� ن�س�
ر�ه�, ا	لط�ب�	ق	ات� .  ر� ع�م� م	ع�ر�ف	ة� ا	لث��ق	ات� و	الض5ع	ف	اء�, م	ن� خ	ل	ط	 ف� آخ�

ان��م� و	أ	و�ط	ان��م� .  م	ع�ر�ف	ة� ا	ل�م	و	ال� م�ن	 ا	ل�ع�ل	م	اء� و	الر5و	اة�, م	ع�ر�ف	ة� ب��ل�د	
	�ه� ا	لل���ه�-,  ر8و و	ت�	ر�ت�يب���ه� -ر	ح� ي�خ� أ	ب�� ع	م�� ن� ا	لش�� ا ت�	ن�و�ي�عR م��� ذ	 , ف	�إ�ن�ه� ق	اب��لRق�ال� و	ه	�� ك��ن� ف�� ذ	ل���ك	 ر� ا	ل�م�م� و	ل	ي���س	 ب��آخ�

ف	ات��ه	ا .  و	ال� م�ت�ون� ا	ل�	د�يث� و	ص� ف	ات��ه�م�, و	أ	ح� و	ال� ا	لر5و	اة� و	ص� ر� أ	ح� ل�لت��ن�و�يع� إ�ل	 م	ا ل	 ي��ص	ى, إ�ذ� ل	 ت�	ن�ح	ص�
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 ( ه	ا ف���(ق%�ل	%ت� د� ن	ظ	��رR إ�ذ� ي��ك���ن� إ�د�م	��اج� ب�	ع�ض��� ا ا	ل�ع	��د	 ذ	 	ن��و	اع	 إ�ل	�� ه	�� ذ�ه� ا	ل� ط�ه� ه	�� , ب	��ل� ف��� ب	س��� Rر��	ظ	ا ك�ل���ه� ن ذ	 و	ف��� ه	��
ر	 ك�ل� ن�	و�ع8 إ�ل	�� ئ�ق� ذ�ك� , و	ك	ان	 ا	لل� ا ب�	ع�ض	ه	ا ع	ن� ب�	ع�ض8 ن��ه	 ت8 م� 	 م�ت	م	اث�ل	 , و	ك	ان	 أ	ل�ي	ق	 م��ا ذ	ك	ر	ه� ث�� إ�ن�ه� ف�	ر�ق	 ب�	ي� ب�	ع�ض8

ب�ه� .  ج	ان�ب� م	ا ي��ن	اس�
ب	ة� ت�ص	��ار� و	ال�م�ن	اس	�� خ� , ط	ل	ب��bا ل�ل� , و	ر�ب�	��ا أ	د�م	�ن	��ا ب�	ع�ض	��ه	ا ف��� ب�	ع���ض8 	ن�س	��ب� ا ن	��ذ�ك�ر�ه� ع	ل	��ى م	��ا ه���و	 ا	ل� و	ن	���ن� ن��ر	ت���ب� م	��

 . - ن��ه	ا, إ�ن� ش	اء	 ا	لل�ه� -ت�	ع	ال	 و	ن��ن	ب�ه� ع	ل	ى م�ن	اق	ش	ات8 ل	 ب�د� م�

يح�  �و&ل� ا�لص&ح� ا�لن%&و	ع� ا�ل	

ح�ةb و	ض	ع�فbا  يم� ا	ل�	د�يث� إ�ل	 أ	ن��و	اع�ه� ص� ت�	ق�س�
م� إ�ل	 ق�ال�  ل�ه� ي�	ن��ق	س� يح8 و�ح�س�ن8 و�ض�ع�يف8 ا�ع�ل	م� -ع	ل�م	ك	 ا	لل�ه� و	إ�ي�اي	- أ	ن� ا	ل�	د�يث	 ع�ن�د	 أ	ه� ص�ح�

 ( ان	(ق%�ل	ت� , و	إ�ن� ك	�� Rع�يف��	و� ض	أ Rيح ر�, ف�	ل	ي���س	 إ�ل� ص	��ح� 	م��� ب	ة� إ�ل	�� م	��ا ف�� ن�	ف���س� ا	ل� ان	 ب�الن�س��� يم� إ�ن� ك	�� ا ا	لت��ق�س��� ذ	 ه	��

ر�ه� ا ه���و	 و	غ	ي�� ��bه� آن�ف	ر ا ق	�د� ذ	ك	�� , ك	م	�� ث�	ر	 م�ن� ذ	ل�ك	 م� ع�ن�د	ه�م� إ�ل	 أ	ك� ح� ا	ل�م�ح	د�ث�ي	, ف	ال�	د�يث� ي�	ن��ق	س� ب	ة� إ�ل	 ا�ص�ط�ل	 ب�الن�س�
أ	ي�ضbا . 

يح�  ت%�ع	ر�يف� ا�ل	ح�د�يث� ا�لص&ح�
ل�ق�ال�  ل� ا	لض���اب�ط� ع	�ن� ا	ل�ع	��د� ل� ا	ل�ع	�د� ن	اد�ه� ب�ن�	ق��� ل� إ�س��� ن	د� ا	ل���ذ�ي ي�	ت�ص�� يح� ف�	ه���و	 ا	ل�	�د�يث� ا	ل�م�س��� أ	م���ا ا	ل�	��د�يث� ا	لص���ح�

 . bل�ل	م�ع 	ل	اذ ا و	ش 	ك�ون	ي 	ل	اه�, و	ه	م�ن�ت� 	لض�اب�ط� إ�ل	ا
  Rة ا ف�ي�ه� ع�ل��ةR ق	اد�ح	� اذ�, و	م	� ت�	ر	ز	 ب�	�ا ع	�ن� ا	ل�م�ر�س	�ل� و	ال�م�ن��ق	ط��ع� و	ال�م�ع�ض	��ل� و	الش�� ا ا�ح� ه�, و	م	�� �� ف�	و	ائ�د	 ذ	 ي��ب�	ي� )1(ث���� أ	خ	�

و	م	ا ف� ر	او�يه� م�ن� ن�	و�ع� ج	ر�ح8 . 
ل� ا	ل�	��د�يث� و	ق	��د� ي	�ت	ل�ف���ون	 ف��� ب�	ع���ض�ق�ال�  	�� أ	ه��� ف8 ب�	ي� ل	 م� ل	��ه� ب�الص���ح�ة�, ب�ل	 خ� ا ه���و	 ا	ل�	��د�يث� ا	ل���ذ�ي ي��ك	�� ذ	 و	ه	��

ه	ا, ك	م	ا ف� ا	ل�م�ر�س	ل� .  	اط� ب�	ع�ض� ت� , أ	و� ف� ا�ش� 	و�ص	اف� ف�ه�م� ف� و�ج�ود� ه	ذ�ه� ا	ل� ت�ل	 خ� , ل� 	ح	اد�يث� ا	ل�

كر المرسل والمنقطع والمعضل والشاذ والمعلل في الصفحات التالية. 1  - سيأتي ذ�
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 ( ث�ل�ه�, ح	ت� ي�	ن�ت	ه��ي	 إ�ل	� ر	س��ول�(ق%�ل	ت� ل� ا	لض�اب�ط� ع	ن� م� ل� س	ن	د�ه� ب�ن�	ق�ل� ا	ل�ع	د� يح� أ	ن�ه� ا	ل�م�ت�ص� ل� ح	د� ا	لص�ح� ف	ح	اص�
ة8, و	ق	��د�ا	لل���ه�  اذ ا, و	ل	 م	��ر�د�ودbا, و	ل	 م�ع	ل�لb ب�ع�ل���ة8 ق	اد�ح	�� ¦ أ	و� م	��ن� د�ون	��ه�, و	ل	 ي	ك���ون� ش	� ن� ص	��ح	اب� اه�, م���  أ	و� إ�ل	�� م�ن�ت�	ه	��

ه�ورbا أ	و� غ	ر�يبbا .  ي	ك�ون� م	ش�

ا ف�	ع	��ن� أ	ح�	��د	 ه	 ان�يد� ع	ل	��ى ب�	ع�ض��� 	س	�� ا أ	ط�ل	��ق	 ب�	ع�ض���ه�م� أ	ص	��ح� ا	ل� و	ه���و	 م�ت�	ف	��او�تR ف��� ن	ظ	��ر� ا	ل��ف���اظ� ف��� م		��ال�ه�, و	ل�	��ذ	

ي�ين	 ع	��ن� د� ب���ن� س��� س� أ	ص	��ح5ه	ا م�	م�� � والف	ل� د�ين� ال�8 ع	��ن� أ	ب�ي��ه� و	ق	��ال	 ع	ل���ي5 ب���ن� ا	ل�م	� ر�ي5 ع	��ن� س	� ا ا	لز5ه��� ح	اق	 أ	ص	��ح5ه	 و	إ�س���
ار�ي� ع�ود8 و	ع	��ن� ا	ل�ب�خ	�� 	ع�م	ش� ع	ن� إ�ب��ر	اه�يم	 ع	ن� ع	ل�ق	م	ة	 ع	ن� اب���ن� م	س��� ا ا	ل� ة	 ع	ن� ع	ل�ي¦ و	ع	ن� ي	�ي	 ب�ن� م	ع�ي8 أ	ص	ح5ه	 ع�ب�	ي�د	

, إ�ذ� ه�و	 أ	ج	ل5 م	ن� ر�و�ي	 ع	ن�ه� .  م	ال�كR ع	ن� ن	اف�ع8 ع	ن� اب�ن� ع�م	ر	 و	ز	اد	 ب�	ع�ض�ه�م� ا	لش�اف�ع�ي5 ع	ن� م	ال�ك8

ح�اح� ا�ل	ح�د�يث�  أ�و&ل� م�ن	 ج�م�ع� ص�

 (�ة ب�ه� و	ت�ل�م�يذ�ه� أ	ب�و(ف�ائ�د� ه� ص	اح� ة	 م�	م�د� ب�ن� إ�س�	اع�يل	 ا	ل�ب�خ	ار�ي5, و	ت	ل	 يح� أ	ب�و ع�ب�	ي�د	 ع� ا	لص�ح� 	م� أ	و�ل� م	ن� ا�ع�ت�	ن	 ب�
ه� ر	اج�� ت�	ر	ط	 ف�� إ�خ� 	ن���ه� ا�ش��� ح�; ل� ار�ي5 أ	ر�ج	�� ا أ	ص	��ح5 ك�ت���ب� ا	ل�	��د�يث� و	ال�ب�خ	�� اب�ور�ي5 ف�	ه�م	�� اج� ا	لن��ي�س	�� ل�م� ب���ن� ا	ل�	ج��� ا	ل�	س	��ن� م�س���

	, ب	��ل� ل�مR ا	لث�ان� ت	�ط� م�س� ه� س		اع�ه� م�ن�ه�, و	ل	� ي	ش� ا أ	ن� ي	ك�ون	 ا	لر�او�ي ق	د� ع	اص	ر	 ش	ي�خ	ه� و	ث�	ب	ت	 ع�ن�د	 ا	ل�	د�يث	 ف� ك�ت	اب�ه� ه	ذ	

ا ه���و	 , ك	م	�� ل�م8 ار�ي� ع	ل	��ى م�س��� يح� ا	ل�ب�خ	�� ي��ح� ت	ص���ح� ل� ل	��ك	 ا	لن��ز	اع� ف��� ت�	ر�ج� ن� ه	اه�ن	��ا ي�	ن��ف	ص��� ر�د� ا	ل�م�ع	اص	��ر	ة� و	م��� ت�	ف	��ى ب��ج	�� ا�ك�
, و	ط	ائ�ف	ة8 م�ن� ع�ل	م	اء� ا	ل�م	غ�ر�ب� .  	ب� ع	ل�ي¦ ا	لن��ي�س	اب�ور�ي� ش	ي�خ� ا	ل�	اك�م� فbا ل� ل	 ه�ور�, خ� ق�	و�ل� ا	ل��م�

ا ق	��د� ص	��ح�ح	ا , ف	إ�ن��ه�م	�� اد�يث� 	ح	�� ن	 ا	ل� ح�ت�ه� م��� م� ب�ص��� ي��ع� م	��ا ي��ك	�� ر	اج� ج	� ا ب���إ�خ� ل�مbا ل	��� ي�	ل�ت	ز�م	�� ار�ي� و	م�س��� ث���� إ�ن� ا	ل�ب�خ	��
ه�, ب	ل� ف� يح	 أ	ح	اد�يث	 ل	ي�س	ت� ع�ن�د	 ر�ه� ع	ن� ا	ل�ب�خ	ار�ي� ت	ص�ح� ا ي�	ن��ق�ل� ا	لت��ر�م�ذ�ي5 و	غ	ي�� أ	ح	اد�يث	 ل	ي�س	ت� ف� ك�ت	اب�	ي�ه�م	ا, ك	م	

ا	لس5ن	ن� و	غ	ي��ه	ا . 

يح�ي	ن� م�ن� ا�ل	ح�د�يث�  ع�د�د� م�ا ف�ي ا�لص&ح�

4



ث�يث�  ا�ل	ِعاَب�اع�ث� ا�ل	ح�

ح�  ب��ع�ون	ق�%%ال� ا�ب	%%ن� ا�لص&%%ل� ةR و	س	��� ائ�	ت	���ان� و	خ	�س	��� د�يث8 و	م� ف� ح	��� ب��ع	ة� آل	 ار�ي�, ب����ال�م�ك	ر�ر� س	��� ي���ع� م	���ا ف���� ا	ل�ب�خ	��� ف	ج	م�
ف8 .  ر	ار8 ن	�و� أ	ر�ب�	ع	ة� آل	 ل�م8 ب�ل	 ت	ك� يح8 م�س� ف8 و	ج	�يع� م	ا ف� ص	ح� ح	د�يثbا و	ب�غ	ي�� ا	ل�م�ك	ر�ر� أ	ر�ب�	ع	ة� آل	

يح�ي	ن�  ا�لز!ي�اد�ات� ع�ل�ى ا�لص&ح�

ر�م�  �خ	%% اف�ظ� أ�ب�%%و ع�ِعاَب	%%د� الل&%%ه� م�ح�م&%%د� ب	%%ن� ي%�ع	ق�%%وب� ب	%%ن� ا�ل	 ن	و�ق�%%د	 ق�%%ال� ا�ل	ح�%% ل�مbا م��� ار�ي� و	م�س��� ا ي�	ف���وت� ا	ل�ب�خ	�� ق	��ل� م	��
يح	ة� .  	ح	اد�يث� ا	لص�ح� ا	ل�

ا ه	 ان	 ف�� ب�	ع�ض��� اد�يث	 ك	ث�ي	��ةb, و	إ�ن� ك	� ا أ	ح	�� ر	ك	 ع	ل	ي�ه�م	� ت	د� , ف	�إ�ن� ا	ل�	�اك�م	 ق	�د� ا�س��� ح� ف� ذ	ل�ك	 و	ق	د� ن	اق	ش	ه� ا�ب�ن� ا	لص�ل	
 . Rث�ي	ك Rء , إ�ل� أ	ن�ه� ي	ص�ف�و ل	ه� ش	ي� Rال	ق	م

 ( ا(ق%�ل	ت� ا ع�ن��د	ه�	ا, أ	و� ل�ت�	ع�ل�يل�ه�م	� ا, ل�ض	�ع�ف� ر�و	ات��م	� اد�يث	 ل	 ت�	ل�ز	م�ه�م	� ر	اج� أ	ح	� ا ب��إ�خ� , ف	�إ�ن�ه� ي��ل�ز�م�ه�م	� Rر�	ظ	ا ن ف� ه	ذ	
ذ	ل�ك	 و	ا	لل�ه� أ	ع�ل	م� . 

يح� أ	ب��� ةR, ك	ص	��ح� ان�يد� ج	ي���د	 ةR, و	أ	س	�� ا ز�ي	��اد	اتR م�ف�ي��د	 ن��ه	�� ذ� م� , ي��ؤ�خ	�� � يح	ي� و	ق	��د� خ�ر�ج	��ت� ك�ت���بR ك	ث�ي	��ةR ع	ل	��ى ا	لص���ح�
ر8 ا	ل��س�	����اع�يل�ي�   ع	و	ان	����ة	, و	أ	ب����� ب	ك�����

ا)1( ح	اب��ه	 ر� ا�ل�ت�	ز	م	 أ	ص����� م� و	ك�ت�����بR أ�خ	���� � و	غ	ي��ه����� ب�	ه	ان� 	ص����� �, و	أ	ب����� ن��ع	ي�����م8 ا	ل�  و	ال�ب��ر�ق	����ان�
ر	ك� ب�ك	ث�ي8, و	أ	ن�ظ	ف� أ	س	ان�يد	 و	م�ت�ونbا .  ت	د� ي��رR م�ن	 ا	ل�م�س� �, و	ه�	ا خ	 ب�ان	 الب�س�ت� اب�ن� خ�ز	ي�	ة	, و	اب�ن� ح� ح�ت�	ه	ا, ك	 ص�

اد�يث� ن� أ	ح	��� ءR ك	ث�ي���R م�����ا ي��و	از�ي ك	ث�ي���bا م���� ان�يد� و	ال�م�ت����ون� ش	���ي� 	س	��� ن	 ا	ل� م	���ام� أ	ح�	���د	 م���� ن	د� ا	ل�� د� ف���� م�س���� ل�ك	 ي�وج	��� ذ	 و	ك	���
ن� أ	ص���ح	اب� ا	ل�ك�ت���ب� دR م��� ه� أ	ح	�� 	ا, ب	��ل� و	ل	��� ي�	ر�ج��� د�ه� ار�ي� أ	ي�ض��bا, و	ل	ي�س	��ت� ع�ن���د	ه�	ا, و	ل	 ع�ن���د	 أ	ح	�� , ب	��ل� و	ال�ب�خ	�� ل�م8 م�س���

, و	اب�ن� م	اج	ه� .  	ر�ب�	ع	ة�, و	ه�م� أ	ب�و د	او�د	, و	ا	لت��ر�م�ذ�ي5, و	الن�س	ائ�ي5 ا	ل�

ن	 ن	د	ي� أ	ب���� ي�	ع�ل	���ى و	ال�ب�	ز�ار�, و	غ	ي����� ذ	ل����ك	 م���� , و	م	س���� 	و�س	����ط� ���� ا	ل�ك	ب�ي����� و	ال� ي� ا	لط�ب�	ر	ان� د� ف���� م�ع�ج	م	���� ل�ك	 ي�وج	��� ذ	 و	ك	���

ن���ه�, ب�	ع��د	 ح�ة� ك	ث�ي��8 م� م� ب�ص��� ن	 ا	ل��ك��� أ�ن� م�� ا ا	لش��� ذ	 ر� ف�� ه	�� ن� ا	ل�م�ت	ب	ح��� ا ي�	ت	م	ك�� ز	اء� م	� 	ج��� م� و	ال�ف	��و	ائ�د� و	ال� ان�يد� و	ال�م	ع	��اج� ا	ل�م	س	��
راقي: أن يأتي المصنف إلى الكتاب فيخر6ج أحاديثه بأسانيد لنفسه من غير طريق صاحب الكتاب، فيجتمع معه في شيخه أو من فوقه. قال شيخ56 - جاء في تدريب الراوي ص 1  ما يلي: "وموضوع المستخرج كما قال الع�

السلم: وشرطه أن ل يصل إلى شيخ أبعد حتى يفقد سندا يوصله إلى القرب إل لعذر من علو أو زيادة مهمة. قال: ولذلك يقول أبو عوانة في مستخرAجه على مسلم بعد أن يسوق طرق مسلم كلها: من هنا لمخرجه، ثم يسوق

أسانيد يجتمع فيها مع مسلم فيمن فوق ذلك، وربما قال: من هنا لم يخر6جاه، قال: ول يKظن أنه يعني البخاري ومسلما، فإني استقربت صنيعه في ذلك فوجدته إنما يعني مسلما، وأبا الفضل أحمد بن سلمة، فإنه كان قرين مسلم،

وصنف مثل مسلم، وربما أسقط المستخرج أحاديث لم يجد له بها سندا يرتضيه، وربما ذكرها من طريق صاحب الكتاب، ثم إن المستخرجات المذكورة (لم يلتزم فيها موافقتهما) أي: الصحيحين (في اللفاظ)؛ لنهم إنما يرون

باللفاظ التي وقعت لهم عن شيوخهم (فحصل فيها تفاوت) قليل (في اللفظ و) في (المعنى) أقل". 
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ث�يث�  ا�ل	ِعاَب�اع�ث� ا�ل	ح�

د�   ن� ا	لت��ع�ل�ي��ل� ا	ل�م�ف�س��� م	ت�ه� م��� ال�ه�, و	س	��ل	 ال� ر�ج	�� , و	إ�ن� ل	��� ي�	ن���ص� ع	ل	��ى)1(ا	لن�ظ	��ر� ف��� ح	�� ام� ع	ل	��ى ذ	ل���ك	 ق���د	  و	ي	���وز� ل	��ه� ا	ل��
ر8و .  فbا ل�لش�ي�خ� أ	ب� ع	م� ل	 ل	ه�, م�و	اف�	ق	ةb ل�لش�ي�خ� أ	ب� ز	ك	ر�ي�ا ي	�ي	 ا	لن��و	و�ي�, و	خ� ح�ت�ه� ح	اف�ظR ق�	ب�� ص�

ت	��ار	ة	) و	ل	�� ي	ت��م�, ي5 ف�� ذ	ل���ك	 ك�ت	اب��bا س	��اه� (ا	ل�م�خ� د� ا	ل�م	ق�د�س��� د� ب��ن� ع	ب���د� ا	ل�و	اح��� ي	اء� ا	ل��د�ين� م�	م�� ي�خ� ض�� و	ق	��د� ج		�ع	 ا	لش���
ر	ك� ا	ل�	اك�م� و	ا	لل�ه� أ	ع�ل	م� .  ت	د� ك	ان	 ب�	ع�ض� ا	ل��ف�اظ� م�ن� م	ش	اي��ن	ا ي��ر	ج�ح�ه� ع	ل	ى م�س�

ر�ح� ع� ا	ل�	ط���و� ف��� ش	�� ر	ك�ه� ف�	ق	��ال	 و	ه���و	 و	اس��� ت	د� ح� ع	ل	��ى ا	ل�	��اك�م� ف��� م�س��� ر8و اب���ن� ا	لص���ل	 ي�خ� أ	ب���و ع	م��� و	ق	��د� ج		��ع	 ا	لش���
ة�, ، 	ئ�م�� ن	 ا	ل� ا ل�غ	ي���ه� م�� bيح ا ل	�� ن	��د� ف�ي�ه� ت	ص��ح� ر�ه�, ف	م	� 	و�ل	 أ	ن� ي�	ت�	و	س��ط	 ف�� أ	م�� اه�لR ب�ال�ق	ض	�اء� ب��ه�, ف	�ال� , م�ت	س	� يح� ا	لص��ح�

ب� ض	ع�ف	ه�   يحbا, ف�	ه�و	 ح	س	نR ي��ت	ج5 ب�ه�, إ�ل� أ	ن� ت	ظ�ه	ر	 ف�يه� ع�ل�ةR ت�وج�  . )2(ف	إ�ن� ل	� ي	ك�ن� ص	ح�
 ( يحR ق	�د�(ق%�ل	ت� , و	ه���و	 ق	ل�ي�لR, و	ف�ي�ه� ص	�ح� ر	ك� ت	د� يح� ا	ل�م�س�� ا ا	ل�ك�ت	اب� أ	ن��و	اعR م�ن	 ا	ل�	د�يث� ك	ث�ي	ةR, ف�يه� ا	لص��ح� ف� ه	ذ	

ت	ص	��ر	ه� ل�مR أ	و� أ	ح	د�ه�	ا, ل	� ي�	ع�ل	م� ب�ه� ا	ل�	�اك�م� و	ف�ي��ه� ا	ل�	س	�ن� و	الض���ع�يف� و	ال�م	و�ض���وع� أ	ي�ض��bا و	ق	��د� ا�خ� خ	ر�ج	ه� ا	ل�ب�خ	ار�ي5 و	م�س�

, و	ذ	ل�ك	 ي��ق	ار�ب� ا ك�ل�ه�, و	ج		ع	 ف�يه� ج�ز�ءbا ك	ب�يbا م��ا و	ق	ع	 ف�يه� م�ن	 ا	ل�م	و�ض�وع	ات� 	 ه	ذ	 5, و	ب�	ي� ش	ي�خ�ن	ا أ	ب�و ع	ب�د� الل�ه� ا	لذ�ه	ب�
ائ	ة	 ح	د�يث8 و	ا	لل�ه� أ	ع�ل	م�    . )3(م�

يح�    م�س�ائ�ل� ت%�ت%�ع�ل&ق� ب�ال	ح�د�يث� ا�لص&ح�

م�و�ط&أ� م�ال�ك8 
 (�ن�(ت%�ن	ِعاَب�ي%%ه ث�	ر	 ص	��و	ابbا م��� 	��ه� ا	لل���ه�- "ل	 أ	ع�ل	��م� ك�ت	اب��bا ف��� ا	ل�ع�ل���م� أ	ك� اف�ع�ي� -ر	ح� د� ب���ن� إ�د�ر�ي��س	 ا	لش��� م	��ام� م�	م��� ق�	و�ل� ا	ل��

ب���ن� ن	ن�, ل� ل�م8 و	ق	د� ك	ان	ت� ك�ت�بR ك	ث�ي	ةR م�ص	ن��ف	ةR ف� ذ	ل�ك	 ا	ل�و	ق�ت� ف� ا	لس��5 ", إ�ن�	ا ق	ال	ه� ق�	ب�ل	 ا	ل�ب�خ	ار�ي� و	م�س� ك�ت	اب� م	ال�ك8

مAعA الحافظ الهAيQثمي (المتوفى سنة 1 Aلى والبزار ومعاجم الطبراني الثلثة: الكبير والوسط والصغير على الكتب الستة، أي: ما رواه هؤلء الئمة الربعة في كتبهم زائدا على807 - جQعAزوائد ستة كتب، وهي مسند أحمد وأبي ي (

مجلدات كبار. وتكلم فيه على إسناد كل حديث، مع نسبته إلى من رواه منهم.10 في 1352ما في الكتب الستة المعروفة، وهي الصحيحان والسنن الربعة. فكان كتابا حافل نافعا، سماه (مAجمع الزوائد)، وقد طKبع بمصر سنة 

: "قال البدر بن جماعة: والصواب أنه يKتAتAب]ع ويحكم عليه بما يليق بحاله من الحKسن أو الصحة أو الضعف، ووافقه العراقي وقال: إن حكمه عليه بالحKسن فقط تحكZم، قال إل أن ابن53 - قال السيوطي في تدريب الراوي ص2

الصلح قال ذلك بناء على رأيه، أنه قد انقطع التصحيح في هذه العصار, فليس لحد أن يصححه، فلهذا قطع النظر عن الكشف عليه. 

نية، قال: وقد وجدت في قريب نصف الجزء الثاني من تجزئة ستة من المستدرك، إلى هنا.52 - قال السيوطي في تدريب الراوي ص3 Aد الكتاب لينق6حه فأعجلته الم . "قال شيخ السلم: و̀انما وقع للحاكم التساهل؛ لنه سو]

انتهى إملء الحاكم، ثم قال: وما عدا ذلك من الكتاب ل يؤخذ عنه إل بطريق الجازة. فمن أكبر أصحابه وأكثر الناس له ملزمة البيهقي، وهو إذا ساق عنه في غير المKمQلى شيئا ل يذكره إل بالجازة قال: والتساهل في القدر

لى قليل جدا بالنسبة إلى ما بعده.  QمKالم

6



ث�يث�  ا�ل	ِعاَب�اع�ث� ا�ل	ح�

, ر	 ا	لس���ي	ة�- و	ل�	ب��� ق��ر�ة	 م�وس	��ى ب���ن� ط	��ار�ق8 ا	لز�ب�ي��د�ي�, و	م�ص	��ن�ف� ع	ب���د� ا	ل��ر�از�ق� ب���ن� ه	���ام8 ح	اق	 -غ	ي�� , و	اب���ن� إ�س��� ج�ر	ي���ح8
و	غ	ي��ر� ذ	ل�ك	 . 

ث�	ر	 ن����ه� و	أ	ك� ا م� ���bم ب�	ر	 ح	ج� ان	 ب�	ع�ض����ه	ا أ	ك� ع���bا, و	إ�ن� ك	��� ا ن�	ف� ا و	أ	ع�ظ	م�ه	��� , و	ه����و	 (ا	ل�م�و	ط����أ�) أ	ج	ل5ه	��� ان	 ك�ت	���اب� م	ال����ك8 و	ك	���
ن� ت		�ام� م	ام� م	ال�ك8 أ	ن� ي	�م	ع	 ا	لن�اس	 ع	ل	ى ك�ت	اب�ه�, ف�	ل	م� ي��ب�ه� إ�ل	 ذ	ل��ك	 و	ذ	ل��ك	 م�� أ	ح	اد�يث	 و	ق	د� ط	ل	ب	 ا	ل�م	ن�ص�ور� م�ن	 ا	ل��

ي	اء	 ل	� ن	ط�ل�ع� ع	ل	ي��ه	ا" .  , و	ق	ال	 "إ�ن� ا	لن�اس	 ق	د� ج		ع�وا و	اط�ل	ع�وا ع	ل	ى أ	ش� ن�ص	اف� ع�ل�م�ه� و	ات�ص	اف�ه� ب�ال��
ي�����د�), ه� و	د� ذ	ل������ك	 ك�ت	اب	�����ا (ا	لت�م� ن� أ	ج������ و	ق	�����د� ا�ع�ت�	ن	����� ا	لن������اس� ب�ك�ت	�����اب�ه� (ا	ل�م�و	ط������أ�) و	ع	ل�ق������وا ع	ل	ي������ه� ك�ت�ب�����bا ج	������ةb و	م������
اد�يث� 	ح	� ن	 ا	ل� ا م	�ع	 م	�ا ف�ي�ه� م�� ذ	 	�ه� ا	لل��ه�- ه	� ��, -ر	ح� ر�ي� ا	ل�ق�ر�ط�ب� ر	 اب��ن� ع	ب��د� ا	ل�ب�	ر� ا	لن�م�� ي�خ� أ	ب�� ع�م	� ت�ذ�ك	ار�), ل�لش�� س� (ا	ل� و	

ن	د	ةb إ�ل� ع	ل	ى ن�د�ور8 .  ت� ل	 ت	ك	اد� ت�وج	د� م�س� غ	ات� ا	لل� يح	ة� و	ال�م�ر�س	ل	ة� و	ال�م�ن��ق	ط�ع	ة�, و	ال�ب	ل	 ل	ة� ا	لص�ح� ا	ل�م�ت�ص�
" ع�ل�ى ا�لت%!ر	م�ذ�ي! و�الن&س�ائ�ي!  يح� م� "ا�لص&ح� ق� ا�س	 إ�ط	ل�

Rاه�ل ا ت	س	� ذ	 يح	" و	ه	�� ذ�ي� "ا	ل�	�ام�ع	 ا	لص���ح� م�ي	ان� ك�ت	�اب	 ا	لت��ر�م�� اد�ي5 ي�س	� و	ك	ان	 ا	ل�	اك�م� أ	ب�و ع	ب�د� الل�ه� و	ال�	ط�يب� ا	ل�ب�	غ�د	
اد�ي5 ف�� ك�ت	�اب� ا ا	ل�	ط�ي�ب� ا	ل�ب�	غ��د	 ذ	 ر	ةb و	ق�	و�ل� ا	ل�	�اف�ظ� أ	ب�� ع	ل��ي� ب��ن� ا	لس��ك	ن�, و	ك	� اد�يث	 ك	ث�ي	�ةb م�ن�ك	� ن��ه�م	ا ف	إ�ن� ف�يه� أ	ح	� م�
, ف	��إ�ن� ف�ي��ه� ل�م8 ل�م8 غ	ي��ر	 م�س	�� ر�ط� م�س��� ن� ش	�� د5 م��� ال� أ	ش	�� ر�طbا ف��� ا	لر�ج	�� يحR, ف�ي��ه� ن	ظ	��رR و	إ�ن� ل	��ه� ش	�� ائ�ي� إ�ن���ه� ص	��ح� ن	ن� ل�لن�س	�� ا	لس��5
ن	�ا ع	ل	ي��ه� ف�� ا ن�	ب��ه� ر	ةR, ك	م	� ر�وح�, و	ف�يه� أ	ح	اد�يث� ض	ع�يف	ةR و	م�ع	ل�ل	ةR و	م�ن�ك	�� , و	ف�يه�م� ا	ل�م	ج� bال	و� ح	ا أbن ر�ج	الb م	�ه�ول�ي	 إ�م�ا ع	ي��

ك	ام� ا	ل�ك	ب�ي�) .  	ح� (ا	ل�
م�د�  م�ام� أ�ح	 ن�د� ا�ل	� م�س	

Rو�ل���	ق	ف� ,Rيح م	���ام� أ	ح�	��د	 إ�ن����ه� ص	���ح� ن	د� ا	ل�� � ع	���ن� م�س���� د�ين� ر8 ا	ل�م	�� د� ب����ن� أ	ب���� ب	ك���� و	أ	م����ا ق�	و�ل� ا	ل�	���اف�ظ� أ	ب���� م�وس	���ى م�	م����

	ح�	�ر� ع�ن��د	 ن	, و	ال�ب�	ر�ث� ا	ل� ق	ل	 اد�يث� ف	ض	�ائ�ل� م	�ر�و8, و	ع	س�� اد�يث	 ض	�ع�يف	ةb, ب	�ل� و	م	و�ض���وع	ةb, ك	أ	ح	� , ف	�إ�ن� ف�ي�ه� أ	ح	� Rع�يف�	ض
, ك	م	ا ق	د� ن�	ب�ه	 ع	ل	ي�ه� ط	ائ�ف	ةR م�ن	 ا	ل��ف�اظ� .  , و	غ	ي�� ذ	ل�ك	 �ص8 ح�

اد�يث� ي	اق	ت�ه�- أ	ح	�� ن� س��� ث��ر	ت���ه� و	ح�س��� ن	دR ف��� ك	 ا -م	��ع	 أ	ن���ه� ل	 ي��و	از�يه� م�س��� ذ	 م	��ام	 أ	ح�	��د	 ق	��د� ف	��ات	ه� ف��� ك�ت	��اب�ه� ه	�� ث���� إ�ن� ا	ل��
 . � ائ�	ت�	ي� � ق	ر�يبbا م�ن� م� يح	ي� اب	ة� ا	ل�ذ�ين	 ف� ا	لص�ح� ا, ب	ل� ق	د� ق�يل	 إ�ن�ه� ل	� ي�	ق	ع� ل	ه� ج		اع	ةR م�ن� ا	لص�ح	 د  ك	ث�ي	ةR ج�

ر�ه�ا)  (ا�ل	ك�ت�ب� ا�ل	خ�م	س�ة� و�غ�ي%	
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ث�يث�  ا�ل	ِعاَب�اع�ث� ا�ل	ح�

ل�مbا و	س���ن	ن	 أ	ب��� د	او�د	 ار�ي� و	م�س��� ة�, ي�	ع�ن��� ا	ل�ب�خ	�� س	��� �ص����ول� ا	ل�	م� ل	ف�ي� ف��� ا	ل� ا ق�	و�ل� ا	ل�	���اف�ظ� أ	ب���� ط	���اه�ر8 ا	لس��� ذ	 و	ه	ك	���
ح� ر	ه� ا�ب���ن� ا	لص���ل	 ن���ه� و	ق	��د� أ	ن�ك	�� اه�لR م� ر�ق� و	ال�م	غ���ر�ب� ت	س	�� اء� ا	ل�م	ش��� ح�ت�ه	ا ع�ل	م	�� ائ�ي� إ�ن���ه� ا�ت��ف	��ق	 ع	ل	��ى ص��� ذ�ي� و	الن�س	�� و	ا	لت��ر�م���
, و	أ	ح�	د	 ب�ن� ار�م�ي� ن	د� ع	ب�د� ب�ن� ح�	ي�د8, و	الد� ي	 ذ	ل�ك	 أ	ع�ل	ى ر�ت��ب	ةb م�ن� ك�ت�ب� ا	ل�م	س	ان�يد� ك	م�س�

ح� و	ه� ر�ه� ق	ال	 ا�ب�ن� ا	لص�ل	 و	غ	ي��
و	ي�ه�, و	ع�ب�	ي���د� ا	لل���ه� ب���ن� ح	اق	 ب���ن� ر	اه��� ي	ان	, و	إ�س��� ن� ب���ن� س���ف� , و	ال�	س	�� ي� , و	أ	ب��� ي�	ع�ل	��ى, و	ال�ب�	ز�ار�, و	أ	ب��� د	او�د	 ا	لط�ي	ال�س��� ن�ب	��ل8 ح	

¦ م	ا ي�	ق	ع� ل	�م� م�ن� ح	د�يث�ه� .  	ن��ه�م� ي	ذ�ك�ر�ون	 ع	ن� ك�ل� ص	ح	اب� م�وس	ى, و	غ	ي��ه�م�; ل�
يح�ي	ن�  ا�لت%&ع	ل�يق�ات� ا�ل&ت�ي ف�ي ا�لص&ح�

ا ق	ل�يل	ةR, ق�يل	 ل�م8 أ	ي�ضbا, ل	ك�ن��ه	 يح� ا	ل�ب�خ	ار�ي�, و	ف� م�س� ر8و ع	ل	ى ا	لت��ع�ل�يق	ات� ا	ل�و	اق�ع	ة� ف� ص	ح� و	ت	ك	ل�م	 ا	لش�ي�خ� أ	ب�و ع	م�
ا أ	ر�ب�	ع	ة	 ع	ش	ر	 م	و�ض�وعbا .  إ�ن��ه	

�م	ر�  ل� ا�ل	 ا ب�	ع��د	 ذ	ل��ك	و�ح�اص� يحR إ�ل	 م	ن� ع	ل�ق	ه� ع	ن�ه�, ث�� ا	لن�ظ	�ر� ف�يم	� يغ	ة� ا	ل�	ز�م� ف	ص	ح� : أ	ن� م	ا ع	ل�ق	ه� ا	ل�ب�خ	ار�ي5 ب�ص�
ر�يض�   يغ	ة� ا	لت�م� ن��ه	ا ب�ص� و	م	ا ك	ان	 م�

)1(
ل�ك	 و	ه���و	 ذ	 	ن�ه� و	ق	ع	 م�ن� ذ	ل��ك	 ك	�� ا أ	ي�ضbا; ل� ح�ةR و	ل	 ت��ن	اف�يه	 ن��ه	ا ص� ت�	ف	اد� م�  ف	ل	 ي�س�

 . Rل�م يحR, و	ر�ب�	ا ر	و	اه� م�س� ص	ح�
م	 ك�ت	��اب	ه� (ب�ال�	��ام�ع� 	ن���ه� ق	��د� و	س	�� ن	د� ف�ي��ه�, ل� يح� ا	ل�م�س��� ن� ن		��ط� ا	لص���ح� يحbا ف�	ل	ي���س	 م��� ن� ا	لت��ع�ل�يق	��ات� ص	��ح� ان	 م��� و	م	��ا ك	��

ت	ص	ر� ف� أ�م�ور� ر	س�ول� ا	لل�ه�  يح� ا	ل�م�خ� ن	د� ا	لص�ح�  و	س�ن	ن�ه� و	أ	ي�ام�ه�) . ا	ل�م�س�

لR ع�ن����د	 , ف�	ه����و	 م�ت�ص���� " و	ن	����و	 ذ	ل����ك	 ا", أ	و� "ز	اد	ن���� ذ	 نR ك	��� ار�ي5 "ق	���ال	 ل	ن	���ا" أ	و� "ق	���ال	 ل���� ف�ل	 ف	أ	م����ا إ�ذ	ا ق	���ال	 ا	ل�ب�خ	���
ث	ر� .  	ك� ا	ل�

يAاه) أي: الشيخان (بالسناد المتصل فهو المحكوم بصحته، وأما ما حذف من مبتدأ إسناده واحد أو أكثر) وهو المعلق، وهو في البخاري كثير جدا، كما تقدم عدده،61-60 - قال السيوطي في تدريب الراوي ص1 Aو Aما ر)" :

مة: أقبل رسول ال -صلى ال عليه وسلم- من نحو بئر جمل … …الحديث. وفيه أيضا موضوعان في الحدود والبيوع وفي مسلم في موضوع واحد في التيمم، حيث قال: وروى الليث بن سعد، فذكر حديث أبي الجهم بن الص6

رواهما بالتعليق عن الليث بعد روايتهما بالتصال، وفيه بعد ذلك أربعة عشر موضوعا كل حديث منها رواه متصل ثم عق]به بقوله: ورواه فلن. وأكثر ما في البخاري من ذلك موصول في موضوع آخر من كتابه، و̀انما أورده

معلقا اختصارا ومجانبة للتكرار، والذي لم يوصله في موضوع آخر مائة وستون حديثا، وصلها شيخ السلم في تأليف لطيف سم]اه "التوفيق" وله في جميع التعليق والمتابعات والموقوفات كتاب جليل بالسانيد سماه "تعليق

التعليق" واختصره بل أسانيد في كتاب آخر سماه "التشويق إلى وصل المهم من التعليق" (فما كان منه بصيغة الجزم كقال وفعل وأمر وروى وذكر فلن فهو حكم بصحته عن المضاف إليه)؛ لنه ل يستجيز أن يجزم بذلك عنه

إل وقد صح عنده عنه، لكن ل يحكم بصحته الحديث مطلقا، بل يتوقف على النظر فيمن أبرز من رجاله، وذلك أقسام: أحدها: ما يلتحق بشرطه، والسبب في عدم إيصاله إما الستغناء بغيره عنه، مع إفادة الشارة إليه وعدم

كالة: قال عثمان بن الهيثم: حدثنا عون حديثنا محمد بن Aإهماله بإيراده معلقا اختصارا، و̀اما كونه لم يسمعه من شيخه، أو سمعه مذاكرة، أو شك في سماعه، فما رأى أنه يسوقه مساق الصول، ومن أمثلة ذلك قوله في الو

سيرين عن أبي هريرة قال: وك]لني رسول ال -صلى ال عليه وسلم- بزكاة رمضان. …الحديث، وأورده في فضائل القرآن وذكر إبليس، ولم يقل في موضع منها حدثنا عثمان، فالظاهر عدم سماعه له منه. قال شيخ السلم:

وقد استعمل هذه الصيغة فيما لم يسمعه من مشايخه في عدة أحاديث، فيوردها منهم بصيغة قال فلن، ثم يوردها في موضع آخر بواسطة بينه وبينهم، كما قال في التاريخ: قال إبراهيم بن موسى: حدثنا هشام بن يوسف فذكر

حديثا، ثم يقول: حدثوني بهذا عن إبراهيم قال: ولكن ليس ذلك مط]ردا في كل ما أورد بهذه الصيغة، لكن مع هذا الحتمال ل يجمKل حمل ما أورده بهذه الصيغة على أنه سمعه من شيوخه". 
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ث�يث�  ا�ل	ِعاَب�اع�ث� ا�ل	ح�

اد�, و	ي	ك���ون� ق	��د� ع�ت�م	�� ه	اد� ل	 ل�ل� ت�ش��� س� ح� ع	��ن� ب�	ع���ض� ا	ل�م	غ	ار�ب	��ة� أ	ن���ه� ت�	ع�ل�ي��قR أ	ي�ض��bا, ي	��ذ�ك�ر�ه� ل�ل� ى ا�ب���ن� ا	لص���ل	 و	ح	ك	��
اك	ر	ة� .  س	�ع	ه� ف� ا	ل�م�ذ	

ان	  , ف	إ�ن� ا	ل�	اف�ظ	 أ	ب	ا ج	ع�ف	ر8 ب�ن	 ح	�د	 ح� ا ا�ب�ن� ا	لص�ل	 نR" ف�	ه���و	 م����اق�ال� و	ق	د� ر	د�ه	 إ�ذ	ا ق	ال	 ا	ل�ب�خ	ار�ي5 "و	ق	��ال	 ل��� ف�ل	
 . bة	ل	او	م�ن	ا وbض	ر	ه� ع	ع�	س

ار8" ام� ب��ن� ع	م�� ه�ي ح	ي�ث� ق	ال	 ف�يه� ا	ل�ب�خ	ار�ي5 "و	ق	�ال	 ه�ش	�  ر	د�ه� ح	د�يث	 ا	ل�م	ل	
ح� ع	ل	ى ا�ب�ن8 ح	ز�م8 و	أ	ن�ك	ر	 ا�ب�ن� ا	لص�ل	

ط	أ	 ا�ب�ن� ح	ز�م8 م�ن� و�ج�وه8, ف	إ�ن�ه� ث	اب�تR م�ن� ح	د�يث� ه�ش	ام� ب�ن� ع	م�ار8 .  و	ق	ال	 أ	خ�
 ( ا(ق%�ل	ت� bد	ن د8, م�س��� ه�, و	غ	ي��ر� و	اح��� يح� 5 ف��� ص	��ح� ن	د�ه�, و	أ	ب�و د	او�د	 ف� س�ن	ن�ه� و	خ	ر�ج	ه� الب��ر�ق	ان� و	ق	د� ر	و	اه� أ	ح�	د� ف� م�س�

د� .  ), و	ل�ل�ه� ا	ل�	م� ك	ام� 	ح� ا ب�	ي��ن	اه� ف� ك�ت	اب� (ا	ل� ه� أ	ي�ضbا, ك	م	 لb إ�ل	 ه�ش	ام� ب�ن� ع	م�ار8 و	ش	ي�خ� م�ت�ص�
, ا ب�	ع����ض� ا	ل��ف����اظ� ي	ة8, ا�ن��ت�	ق	���د	ه	 ر�ف8 ي	س���� و	ى أ	ح���� , س���� � ب����ال�ق	ب�ول� ي�ن� ا	ل�ك�ت	���اب�	ي� ذ	 ة	 ت�	ل	ق����ت� ه	��� 	ئ�م���� ث����� ح	ك	���ى أ	ن� ا	ل�

�م���ة	 م	ع�ص���وم	ةR ع	��ن� 	ن� ا	ل� ; ل� اد�يث� 	ح	�� ن	 ا	ل� ا م��� ح�ة� م	��ا ف�يه�م	�� ن� ذ	ل���ك	 ا	ل�ق	ط���ع� ب�ص��� ت��ن�ب�ط	 م��� � و	غ	ي����ه�, ث���� ا�س��� ار	ق�ط�ن� ا	ل��د� ك	
 . Rي�د	ا ج 	م�ر� و	ه	ذ	 يحbا ف� ن�	ف�س� ا	ل� ح�ت	ه� و	و	ج	ب	 ع	ل	ي��ه	ا ا	ل�ع	م	ل� ب�ه�, ل	 ب�د� و	أ	ن� ي	ك�ون	 ص	ح� ا	ل�	ط	أ�, ف	م	ا ظ	ن�ت� ص�
ت�	ف	اد� ا	ل�ق	ط�ع� ب�الص�ح�ة� م�ن� ذ	ل�ك	 .  أ	ل	ة� ا	لش�ي�خ� م��ي�ي ا	لد�ين� ا	لن��و	و�ي5, و	ق	ال	 ل	 ي�س� و	ق	د� خ	ال	ف	 ف� ه	ذ�ه� ا	ل�م	س�

 ( ا ع	ل	�ى(ق%�ل	ت� ذ	 ي	ةR" ث��� و	ق�	ف��ت� ب�	ع��د	 ه	� د	 إ�ل	ي��ه� و	ا	لل��ه� أ	ع�ل	�م� "ح	اش�� ا ع	�و�ل	 ع	ل	ي��ه� و	أ	ر�ش	� ح� ف�يم	� و	أ	ن	ا م	ع	 ا�ب�ن� ا	لص��ل	
�م��ة� ب��ال�ق	ب�ول� ع	�ن� ج		اع	�ات8 م	ة� ا�ب�ن� ت�	ي�م�ي�ة	, م	ض�م�ون�ه� أ	ن��ه� ن�	ق	�ل	 ا	ل�ق	ط��ع	 ب�ال�	�د�يث� ا	ل��ذ�ي ت�	ل	ق�ت��ه� ا	ل� ن	ا ا	ل�ع	ل� م8 ل�ش	ي�خ� ك	ل	
ي أ	ب�و ا	لط�ي�ب� ا	لط�ب	�ي5, 5 و	ال�ق	اض� ف	ر	اي�ين� , و	الش�ي�خ� أ	ب�و ح	ام�د8 ال��س� ال�ك�ي5 ي ع	ب�د� ا	ل�و	ه�اب� ا	ل�م	 ن��ه�م� ا	ل�ق	اض� 	ئ�م�ة� م� م�ن	 ا	ل�
,� , و	اب���ن� الز�اغ���ون� و	الش�ي�خ� أ	ب�و إ�س�ح	اق	 ا	لش�ي	از�ي5 م�ن� ا	لش�اف�ع�ي�ة�, و	اب�ن� ح	ام�د8, و	أ	ب�و ي�	ع�ل	ى ب�ن� ا	ل�ف	ر�اء�, و	أ	ب���و ا	ل�	ط��اب�

ن	 ا	ل�	ن	ف�ي���ة�  ي5 م��� س��� ة� الس�ر	خ� 	ئ�م��� ن	 ا	ل�	ن	اب�ل	��ة�, و	ش	���س� ا	ل� ث	��ال��م� م��� ع	ر�ي�ة�ق�%%ال� و	أ	م� 	ش��� ن	 ا	ل� م� م��� ل� ا	ل�ك	ل	 ث	��ر� أ	ه��� "و	ه���و	 ق�	و�ل� أ	ك�
�, و	اب����ن� ف����ور	ك8  ف	ر	اي�ين� س���� ح	اق	 ال�� أ	ب� إ�س���� م� ك	��� ل	ف�ق�%%%ال� و	غ	ي��ه���� ه	ب� ا	لس���� ل� ا	ل�	���د�يث� ق	اط�ب	���ةb و	م	���ذ� ه	ب� أ	ه���� و	ه����و	 م	���ذ�

 . "bام�ة	ع
	ئ�م�ة�.  ء� ا	ل� ت�ن�ب	اطbا ف�	و	اف	ق	 ف�يه� ه	ؤ�ل	 ح� ا�س� و	ه�و	 م	ع�ن	 م	ا ذ	ك	ر	ه� ا�ب�ن� ا	لص�ل	

  
ا�لن%&و	ع� ا�لث&ان�ي ا�ل	ح�س�ن� 
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ث�يث�  ا�ل	ِعاَب�اع�ث� ا�ل	ح�

ه�ور�  يح� ع�ن	د� ا�ل	ج�م	 ت�ج�اج� ب�ه� ك�الص&ح� ح	 و�ه�و� ف�ي ا�ل�

	م�ر�، ع	س���ر	 ا	لت��ع�ب�ي��� ع	ن���ه� يح� و	الض�ع�يف� ف� ن	ظ	ر� ا	لن�اظ�ر�, ل	 ف� ن�	ف�س� ا	ل� 	 ا	لص�ح� ا ا	لن��و�ع� ل	م�ا ك	ان	 و	س	طbا ب�	ي� و	ه	ذ	

, ر�ب�	�ا ت�	ق�ص���ر� ع�ب	��ار	ت�ه� ق	��د�ح� ع�ن���ه� ا	ل�	��اف�ظ� ءR ي�	ن�� �, ش	��ي� ب� 	ن���ه� ن�س��� ; ل� ذ�ه� ا	لص���ن	اع	ة� و	ذ	ل���ك	 ل� ه	�� ن� أ	ه��� و	ض	��ب�ط�ه� ع	ل	��ى ك	ث�ي��8 م���
ع	ن�ه� . 

ال�ه�,  ت�ه�ر	 ر�ج	�� 5 ه���و	 م	��ا ع���ر�ف	 م	�ر	ج���ه� و	اش��� د�ه� ف�	ق	��ال	 ا	ل�	ط���اب� ن��ه���م� ح	�� ث	��ر�ق�%ال� و	ق	��د� ت		ش���م	 ك	ث�ي��R م� ار� أ	ك� و	ع	ل	ي���ه� م	��د	
ل�ه� ع	ام�ة� ا	ل�ف�ق	ه	اء� .  ت�	ع�م� ث�	ر� ا	ل�ع�ل	م	اء�, و	ي	س� ب�	ل�ه� أ	ك� , و	ه�و	 ا	ل�ذ�ي ي�	ق� ا	ل�	د�يث�

 ( , ب	��ل�(ق%�ل	%%ت� ل�ك	 ذ	 يح� ك	�� ال�ه�, ف	ال�	��د�يث� ا	لص���ح� ت�ه�ر	 ر�ج	�� ان	 ا	ل�م�ع	��ر�ف� ه���و	 ق�	و�ل�ه� "م	��ا ع���ر�ف	 م	�ر	ج���ه� و	اش��� ف	��إ�ن� ك	��
ن	 ق	ب�ي�ل� ث�	ر	 ا	ل�	�د�يث� م�� ا ل	�ه� أ	ن� أ	ك� bل�م ر	ه� م�س	� ا ا	ل��ذ�ي ذ	ك	� ذ	 , ف�	ل	ي��س	 ه	� م� م�ن� ت		�ام� ا	ل�	�د� و	الض�ع�يف� و	إ�ن� ك	ان	 ب	ق�ي�ة� ا	ل�ك	ل	

ل�ه� ع	ام�ة� ا	ل�ف�ق	ه	اء� .  ت�	ع�م� ث�	ر� ا	ل�ع�ل	م	اء� و	ي	س� ب�	ل�ه� أ	ك� , و	ل	 ه�و	 ا	ل�ذ�ي ي�	ق� ا	ل��س	ان�
ت%�ع	ر�يف� ا�لت%!ر	م�ذ�ي! ل�ل	ح�د�يث� ا�ل	ح�س�ن� 

ح�  , و	ل	ق�%%ال� ا�ب	%%ن� ا�لص&%%ل� ذ�ب� م� ب�ال�ك	�� ن	اد�ه� م	��ن� ي��ت��ه	�� ن� أ	ن� ي	ك���ون	 ف��� إ�س��� ذ�ي� أ	ن���ه� ي�ر�ي��د� ب�ال�	س	�� و	ر�و�ين	��ا ع	��ن� ا	لت��ر�م���
ه8 ن	�و� ذ	ل�ك	 .  ي	ك�ون	 ح	د�يثbا ش	اذ ا, و	ي��ر�و	ى م�ن� غ	ي�� و	ج�

ان	 ق	��د� ن	اد�ه� ع	ن���ه�؟ و	إ�ن� ك	�� ذ�ي� أ	ن���ه� ق	��ال	ه�, ف	ف���ي أ	ي� ك�ت	��اب8 ل	��ه� ق	��ال	ه�؟ و	أ	ي���ن	 إ�س��� ان	 ق	��د� ر�و�ي	 ع	��ن� ا	لت��ر�م��� ا إ�ذ	ا ك	�� ذ	 و	ه	��
Rد�يث ا ح	� ذ	 اد�يث� ه	� 	ح	� ن	 ا	ل� , ف	�إ�ن�ه� ي�	ق��ول� ف�� ك	ث�ي�8 م�� يح8 " ف�	ل	ي�س	 ذ	ل��ك	 ب�ص	�ح� ه� ف� ك�ت	اب�ه� "ا	ل�	ام�ع� ح� ف�ه�م	 م�ن� ا�ص�ط�ل	

ه� .  ا ا	ل�و	ج� , ل	 ن�	ع�ر�ف�ه� إ�ل� م�ن� ه	ذ	 Rر�يب	غ Rن	س	ح

 ( ر�ى ل�ل	ح�س�ن� (ت%�ع	ر�يف�ات� أ�خ	
م�ه� ا�لل&ه�-  ح� -ر�ح� ر�و ب	ن� ا�لص&ل� و	ق	�ال	 ب�	ع��ض� ا	ل�م�ت	�أ	خ�ر�ين	 ا	ل�	�د�يث� ا	ل��ذ�ي ف�ي�ه� ض	�ع�فR ق	ر�ي�بRق�ال� ا�لش&ي	خ� ع�م	

ل�ح� ل�ل�ع	م	ل� ب�ه� .  م��ت	م	لR, ه�و	 ا	ل�	د�يث� ا	ل�	س	ن�, و	ي	ص�
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ث�يث�  ا�ل	ِعاَب�اع�ث� ا�ل	ح�

ي	خ�  ل�ث�%%م& ق�%%ال� ا�لش&%% ا ي�	ف�ص��� 5 م	�� ذ�ي5 و	ال�	ط���اب� ر	ه� ا	لت��ر�م��� ا ذ	ك	��� ف�ي ا	ل�غ	ل�ي��ل	, و	ل	ي���س	 ف�يم	�� ت	ب�ه�مR ل	 ي	ش���� ا م�س���� ذ	 و	ك���ل5 ه	��
, ف�	ت�	ن�	ق����ح	 ل���� و	ات�ض	����ح	 أ	ن�  ث	 ع	ن�����ت� ا	لن�ظ	���ر	 ف���� ذ	ل����ك	 و	ال�ب	ح����� , و	ق	���د� أ	م� يح� ن	 ع	���ن� ا	لص����ح� ا�ل	ح�%%%د�يث� ا�ل	ح�س�%%%ن�ا	ل�	س	���

 : م�ان� ق�س	
ر	 أ	ن��ه� ل	ي��س	 م�غ	ف�لb ك	ث�ي	��(أ�ح�د�ه�م�ا)  ل�ي�ت��ه�, غ	ي�� ت�ور8 ل	�� ت�	ت	ح	ق��ق� أ	ه� ن� م	س�� ن	اد�ه� م�� ا	ل�	د�يث� ا	ل�ذ�ي ل	 ي	�ل�و ر�ج	ال� إ�س�

ل�ك	 ع	�ن� ر�ج� ب��ذ	 , ف�	ي	خ�� ه8 آخ	ر	 ث��ل�ه� أ	و� ن	�و�ه� م�ن� و	ج� � ا	ل�	د�يث� ق	د� ر�و�ي	 م� , و	ي	ك�ون� م	ت� ا	ل�	ط	أ�, و	ل	 ه�و	 م�ت��ه	مR ب�ال�ك	ذ�ب�
م� ي��ت�	ن�	ز�ل� . ق�ال� ك	و�ن�ه� ش	اذ ا أ	و� م�ن�ك	رbا ث��  ا ا	ل�ق�س� م� ا	لت��ر�م�ذ�ي� ع	ل	ى ه	ذ	 و	ك	ل	

 ( ل	 ي��ك�ن� ت�	ن�ز�يل�ه� ل�م	ا ذ	ك	ر�ن	اه� ع	ن�ه� و	ا	لل�ه� أ	ع�ل	م� . (ق%�ل	ت�
يح� ف��ق�ال�  ال� ا	لص��ح� ة	 ر�ج	� ل��غ� د	ر	ج	� 	م	ان	��ة� و	ل	�� ي�	ب�� ق� و	ال� ه�ور�ين	 ب�الص��د� ) أ	ن� ي	ك�ون	 ر	او�يه� م�ن	 ا	ل�م	ش� م� ا	لث�ان� (ا	ل�ق�س�

 bل�ل	م�ع 	ل	اذ ا و ��� ش	�� رbا, و	ل	 ي	ك���ون� ا	ل�م	ت� ف	��ر�د� ب���ه� م�ن�ك	�� ا ي�	ن�� , و	ل	 ي��ع	��د5 م	�� ت��ق	��ان� م�ق�%ال� ا	ل��ف���ظ� و	ال�� ا ي��ت�	ن�	ز�ل� ك	ل	 ذ	 و	ع	ل	��ى ه	��
 ,� م	ي�ه�م	ا . ق�ال� ا	ل�	ط�اب� 	 ك	ل	 و	ا	ل�ذ�ي ذ	ك	ر�ن	اه� ي	�م	ع� ب�	ي�

ر8و  " ل	 ي�	ل�ز	م� م�ن� و�ر�ود� ا	ل�	د�يث� م�ن� ط�ر�ق� م�ت�	ع	د�د	ة8 ك	ح	د�يث� ق�ال� ا�لش&ي	خ� أ�ب�و ع�م	 �ذ�ن	ان� م�ن� ا	ل��ر�أ�س�  أ	ن� "ا	ل�
و�ن�ه� ت	اب�ع���bا أ	و� م	ت�ب�وع���bا, , ي�	ع�ن���� ل	 ي��ؤ	ث��ر� ك	��� ن����ه� م	���ا ل	 ي�	ز�ول� ب�ال�م�ت	اب�	ع	���ات� , ف	م� 	ن� ا	لض����ع�ف	 ي�	ت�	ف	���او	ت� نbا; ل� ي	ك����ون	 ح	س	���

, أ	و� ر	و	ى ا	ل�	��د�يث	 ظ� ي�ئ	 ا	ل��ف�� ان	 ر	او�ي��ه� س	�� ا إ�ذ	ا ك	�� ت��ر�وك�ي	, و	م�ن�ه� ض	ع�فR ي�	ز�ول� ب�ال�م�ت	اب�	ع	ة�, ك	م	� اب�ي	 و	ال�م	 ك	ر�و	اي	ة� ا	ل�ك	ذ�

ن� أ	و� ا	لص���ح�ة� و	ا	لل���ه� يض� ا	لض���ع�ف� إ�ل	�� أ	و�ج� ا	ل��س��� ين	ئ�ذ8, و	ي��ر�ف	��ع� ا	ل�	��د�يث� ع	��ن� ح	ض��� ف	��ع� ح� , ف	��إ�ن� ا	ل�م�ت	اب�	ع	��ة	 ت�	ن�� bل��	م�ر�س
أ	ع�ل	م� . 

 ( (ا�لت%!ر	م�ذ�يg أ�ص	ل� ف�ي م�ع	ر�ف�ة� ا�ل	ح�د�يث� ا�ل	ح�س�ن�
ن�ق�ال�  م� غ	ي����ه� م�� د� ف�� ك	ل	 ر�ه�, و	ي�وج	� لR ف�� م	ع�ر�ف	��ة� ا	ل�	��د�يث� ا	ل�	س	�ن�, و	ه���و	 ا	ل��ذ�ي ن�	و�ه	 ب��ذ�ك� ذ�ي� أ	ص�� و	ك�ت	��اب� ا	لت��ر�م��

 . � ا	لد�ار	ق�ط�ن� ه�, ك	 ا م	ن� ب�	ع�د	 , و	ال�ب�خ	ار�ي�, و	ك	ذ	 م	ش	اي��ه�, ك	أ	ح�	د	
 ( (أ�ب�و د�او�د� م�ن	 م�ظ�ان! ا�ل	ح�د�يث� ا�ل	ح�س�ن�

ن� م	ظ	��ان�ه� س���ن	ن� أ	ب��� د	او�د	, ر�و�ين	��ا ع	ن���ه� أ	ن���ه� ق�ال�  ان	 ف�ي��ه�ق�ال� و	م��� ب�ه�ه� و	ي��ق	��ار�ب�ه�, و	م	��ا ك	�� يح	 و	م	��ا ي�ش��� ر�ت� ا	لص���ح� ذ	ك	��
ن� ب�	ع���ض8  و	ر�و�ي	 ع	ن���ه� أ	ن���ه� ي	�ذ�ك�ر� ف���ق�ال� و	ه	نR ش	د�يدR ب�	ي��ن�ت�ه�, و	م	ا ل	� أ	ذ�ك�ر� ف�يه� ش	ي�ئbا ف�	ه���و	 ص	��ال�حR, و	ب�	ع�ض���ه	ا أ	ص	��ح5 م���

ك�ل� ب	اب8 أ	ص	ح� م	ا ع	ر	ف	ه� ف�يه� . 
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ث�يث�  ا�ل	ِعاَب�اع�ث� ا�ل	ح�

 ( و	م	ا س	ك	ت	 ع	ن�ه� ه�و	 ح	س	نR . ق�ال� و	ي��ر�و	ى ع	ن�ه� أ	ن�ه� (ق%�ل	ت�
ح�  �, و	ل	 ن	��ص� ع	ل	��ىق�ال� ا�ب	ن� ا�لص&ل� يح	ي� ن� ا	لص���ح� د8 م�� ن	اه� ف� ك�ت	اب�ه� م	ذ�ك�ورbا م�ط�ل	قbا و	ل	ي�س	 ف� و	اح��� : ف	م	ا و	ج	د�

ح�ت�ه� أ	ح	دR, ف�	ه�و	 ح	س	نR ع�ن�د	 أ	ب� د	او�د	 .  ص�
 ( , ب	����ل�(ق%�ل	%%%ت� م� ن	 ا	ل�ك	ل	 ه	ا م����� د� ف����� ب�	ع�ض����� د ا, و	ي�وج	���� ن	ن�) ك	ث�ي	����ةR ج����� ا	لر�و	اي	����ات� ع	����ن� أ	ب����� د	او�د	 ب�ك�ت	����اب�ه� (ا	لس����5

, يح� و	الت��ع�ل�ي��ل� , و	الت�ص���ح� ئ�ل	ةR ف��� ا	ل�	��ر�ح� و	الت��ع���د�يل� ج���ر�ي� ع	ن���ه� أ	س��� ر	ى و	ل�	ب��� ع�ب�	ي���د8 ال� �خ��� ا ل	ي���س	 ف��� ا	ل� , م	�� اد�يث� 	ح	�� و	ال�

ن	ن�ه� ف�	ق	��و�ل�ه� و	م	��ا س	�ك	ت	 ع	ل	ي��ه� ف�	ه��و	 ح	س	�نR, م	�ا س	�ك	ت	 ا ف�� س��� الR ق	�د� ذ	ك	ر	ه	� ك�ت	ابR م�ف�يدR و	م�ن� ذ	ل�ك	 أ	ح	اد�يث� و	ر�ج	�
ا م��ا ي�	ن�ب	غ�ي ا	لت��ن�ب�يه� ع	ل	ي�ه� و	الت��ي�	ق5ظ� ل	ه� .  ؟ أ	و� م�ط�ل	قbا؟ ه	ذ	 ع	ل	ي�ه� ف� س�ن	ن�ه� ف�	ق	ط�

ك�ت�اب� ا�ل	م�ص�اب�يح8 ل�ل	ِعاَب%�غ�و�ي! 
ر	ج	اه� أ	و� أ	ح	د�ه�	ا, و	أ	ن� ا	ل�	س	ن	 م	ا ر	و	اه�ق�ال�  يح	 م	ا أ	خ� ) م�ن� أ	ن� ا	لص�ح� و	م	ا ي	ذ�ك�ر�ه� ا	ل�ب�	غ	و�ي5 ف� ك�ت	اب�ه� (ا	ل�م	ص	اب�يح�

ا ف�� ر	 ع	ل	ي��ه� ا	لن��و	و�ي5 ذ	ل���ك	 ل�م	� , ل	 ي��ع��ر	ف� إ�ل� ل	�ه� و	ق	�د� أ	ن�ك	�� حR خ	�اص� ب	اه�ه�م	ا, ف�	ه�و	 ا�ص��ط�ل	 أ	ب�و د	او�د	 و	ا	لت��ر�م�ذ�ي5 و	أ	ش�
	ح	اد�يث� ا	ل�م�ن�ك	ر	ة� .  ه�م	ا م�ن	 ا	ل� ب�	ع�ض�

ح&ة� ا�ل	ح�د�يث�  ه�ا ص� ن%	 ن�اد� ل� ي%�ل	ز�م� م� ح&ة� ا�ل	�س	 . ص�
اذ اق�ال�  , إ�ذ� ق	�د� ي	ك���ون� ش	�� �� ل�ك	 ع	ل	��ى ا	ل�م	ت� م� ب��ذ	 ن��ه� ا	ل��ك�� ن	اد� ل	 ي�	ل��ز	م� م� ن� ع	ل	ى ا	ل��س�� م� ب�الص�ح�ة� أ	و� ا	ل��س� و	ال��ك�

 . bل�ل	و� م�ع	أ
 �يح . ق%�و	ل� ا�لت%!ر	م�ذ�ي! ح�س�ن� ص�ح�

ال�م�ت�	ع	��ذ�ر�,ق�ال�  د8 ك	 د�يث8 و	اح��� ن�	ه�م	ا ف� ح	�� ع	 ب�	ي�� 	ن� ا	ل�	م� يحR" ف	م�ش�ك�لR; ل� ا ح	س	نR ص	ح� و	أ	م�ا ق�	و�ل� ا	لت��ر�م�ذ�ي� "ه	ذ	
ن��ه�م� م	ن�  يح8 . ق�ال� ف	م� ن	اد	ي�ن� ح	س	ن8 و	ص	ح� ذ	ل�ك	 ب�اع�ت�ب	ار� إ�س�

 ( ن�(ق%�ل	ت� , ل	 ن�	ع�ر�ف��ه� إ�ل� م�� Rر�ي��ب	غ Rيح د�يثR ح	س	�نR ص	�ح� ا ح	�� ذ	 اد�يث� "ه	� 	ح	� ا ي�	ر�د5ه� أ	ن�ه� ي�	ق�ول� ف� ب�	ع�ض� ا	ل� و	ه	ذ	
ه�" .  ا ا	ل�و	ج� ه	ذ	

ه�%%م	 م�%%ن	 ي%�ق�%%ول�  ن%	 ا ن	ظ	��رR أ	ي�ض��bا, ف	��إ�ن�ه� ي�	ق���ول�و�م� ذ	 ن	اد� و	ف��� ه	�� س��� يحR ب�اع�ت�ب	��ار� ال�� , ص	��ح� ��� نR ب�اع�ت�ب	��ار� ا	ل�م	ت� ه���و	 ح	س	��
, و	ن	�و� ذ	ل�ك	 .  ف	ة� ج	ه	ن�م	, و	ف� ا	ل��د�ود� و	ال�ق�ص	اص� ذ	ل�ك	 ف� أ	ح	اد�يث	 م	ر�و�ي�ة8 ف� ص�

12



ث�يث�  ا�ل	ِعاَب�اع�ث� ا�ل	ح�

ا ي	ك���ون�و�ا�ل&ذ�ي ي�ظ	ه�ر� ل�ي  ذ	 ن	 ب�الص�ح�ة� ف�	ع	ل	ى ه	�� م	 ب�الص�ح�ة� ع	ل	ى ا	ل�	د�يث� ك	م	ا ي�ش	ر�ب� ا	ل��س� أ	ن�ه� ي�ش	ر�ب� ا	ل��ك�
م���ه� ع	ل	��ى ا	ل�	��د�يث� , و	ي	ك���ون� ح�ك� يح� ن	 ا	ل�	س	��ن�, و	د�ون	 ا	لص���ح� ه� م��� يحR" أ	ع�ل	��ى ر�ت��ب	��ةb ع�ن���د	 ا ي�	ق���ول� ف�ي��ه� "ح	س	��نR ص	��ح� م	��

ن� و	ا	لل�ه� أ	ع�ل	م�.  م�ه� ع	ل	ي�ه� ب�الص�ح�ة� م	ع	 ا	ل��س� ب�الص�ح�ة� ا	ل�م	ح�ض	ة� أ	ق��و	ى م�ن� ح�ك�

  
ا�لن%&و	ع� الث&ال�ث� ا�ل	ح�د�يث� ا�لض&ع�يف� 

ا ت�	ق	د�م	 . ق�ال�  ف	ات� ا	ل�	س	ن� ا	ل�م	ذ�ك�ور	ة� ك	م	 , و	ل	 ص� يح� ف	ات� ا	لص�ح� و	ه�و	 م	ا ل	� ي	�ت	م�ع� ف�يه� ص�
, أ	و� ج	�يع	ه	ا .  ث�	ر	 ف	ات� ا	لص�ح�ة� أ	و� أ	ك� ةb م�ن� ص� د	 اد�ه� و	ت�	ن�	و5ع�ه� ب�اع�ت�ب	ار� ف�	ق�د�ه� و	اح� ث�� ت	ك	ل�م	 ع	ل	ى ت�	ع�د	

ن	س�%%%ه� إ�ل�%%%ى  م� ج� ق�س�%%% ,ف%�ي%�ن%	 , و	ال�م�ن��ق	ط����ع� , و	ال�م�ر�س	���ل� ط	ر�ب� , و	ال�م�ض���� اذ�, و	ال�م�ع	ل����ل� , و	الش���� ل����وب� , و	ال�م	ق� ا	ل�م	و�ض����وع�
 . , و	غ	ي�� ذ	ل�ك	 و	ال�م�ع�ض	ل�

  
ن�د�  ا�لن%&و	ع� ا�لر&اب�ع� ا�ل	م�س	

ن	اد�ه� إ�ل	 ر	س�ول� ا	لل�ه� ق�ال� ا�ل	ح�اك�م�   . ه�و	 م	ا ا�ت�ص	ل	 إ�س�
ه�و	 م	ا ا�ت�ص	ل	 إ�ل	 م�ن�ت�	ه	اه� . و�ق�ال� ا�ل	خ�ط�يب� 

لb أ	و� م�ن��ق	ط�عbا . أ	ن�ه� ا	ل�م	ر�و�ي5 ع	ن� ر	س�ول� ا	لل�ه� و�ح�ك�ى ا�ب	ن� ع�ِعاَب	د� ا�ل	ِعاَب%�ر!   س	و	اءR ك	ان	 م�ت�ص�
 �ث�ة . ف%�ه�ذ�ه� أ�ق%	و�ال� ث�ل�

  
ل�  ا�لن%&و	ع� ا�ل	خ�ام�س� ا�ل	م�ت&ص�

 ��� م	ل� ا	ل�م	ر�ف���وع	 إ�ل	�� ا	لن�ب� ن�ق�ط	��اع	, و	ي	ش��� ال	 و	ال� ر�س	�� " أ	ي�ض��bا, و	ه���و	 ي�	ن�ف���ي ا	ل��  و	ال�م	و�ق���وف	و	ي��ق	��ال� ل	��ه� "ا	ل�م	و�ص���ول�
� أ	و� م	ن� د�ون	ه� .  ع	ل	ى ا	لص�ح	اب�
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ث�يث�  ا�ل	ِعاَب�اع�ث� ا�ل	ح�

ا�لن%&و	ع� ا�لس&اد�س� : ا�ل	م�ر	ف�وع� 

 �� يف	 إ�ل	 ا	لن�ب� , و	ن�	ف	��ى ا	ل�	ط�ي�ب�ه�و	 م	ا أ�ض� bل�	و� م�ر�س	ا أ�bط�ع	و� م�ن��ق	أ bل ان	 م�ت�ص��� و	اءR ك	�  ق�	و�لb أ	و� ف�ع�لb ع	ن���ه�, و	س	��
5 ع	ن� ر	س�ول� ا	لل�ه�  ب�	ر	 ف�يه� ا	لص�ح	اب�  . أ	ن� ي	ك�ون	 م�ر�س	لb ف�	ق	ال	 ه�و	 م	ا أ	خ�

ق�وف�  ا�لن%&و	ع� ا�لس&اب�ع� : ا�ل	م�و	

, ل8 ر	 م�ت�ص��� لb و	غ	ي�� ن	اد�ه� م�ت�ص��� ا و	ق	��د� ي	ك���ون� إ�س��� bي���د	ه� إ�ل� م�ق��	ن� د�ون ت�	ع�م	ل� ف�يم	�� �, و	ل	 ي�س��� و	م�ط�ل	ق���ه� ي	�ت	��ص5 ب�الص���ح	اب�
ان�ي�ي	 أ	ن��ه���م� ي�س	��م5ون	 ح� إ�ل	�� ا	ل��ر	اس	�� ا أ	ث�	رbا و	ع	��ز	اه� ا�ب���ن� ا	لص���ل	 ��bي�ض	أ 	د�ث�ي اء� و	ال�م�ح	�� ن	 ا	ل�ف�ق	ه	�� م�يه� ك	ث�ي��R م��� و	ه���و	 ا	ل���ذ�ي ي�س	��

ا	ل�م	و�ق�وف	 أ	ث�	رbا . 
 ( � أ	ن���ه� (ق�%%ال� م� الف����ور	ان� ان	 ع	��ن� ر	س���ول� ا	لل���ه� ق�%%ال� و	ب�	ل	غ	ن	��ا ع	��ن� أ	ب��� ا	ل�ق	اس��� ان	 ع	��ن�ا	ل�	ب�	ر� م	��ا ك	�� 	ث�	ر� م	��ا ك	��  و	ال�
 . � ا	لص�ح	اب�

 ( ن	ن�(ق%�ل	ت� ث	��ار�) ك	ك�ت	��اب	� (ا	لس��5 ن	ن� و	ال� ا (ب�الس�5 ذ	 ا و	ه	�� اء� ا	ل�ك�ت	��اب	 ا	ل�	��ام�ع	 ل�	��ذ	 ن	 ا	ل�ع�ل	م	� ا ي�س	�م�ي ك	ث�ي�R م��� ذ	 و	م�ن� ه	��
	ا و	ا	لل�ه� أ	ع�ل	م� . 

ث	ار�) ل�لط�ح	او�ي�, و	ال�ب�	ي��ه	ق�ي� و	غ	ي��ه� و	ال�

  
ا�لن%&و	ع� ا�لث&ام�ن� ا�ل	م�ق	ط�وع� 

ق� ��� إ�ط�ل	 اف�ع�ي� و	الط�ب�	ر	ان� ر� ا	ل�م�ن��ق	ط�ع� و	ق	د� و	ق	ع	 ف� ع�ب	ار	ة� ا	لش��� , و	ه�و	 غ	ي�� bف�ع�ل	و bو�ل	ق� 	لت�اب�ع�ي	ى ا	ل	و�ق�وف� ع	ل�م	ا 	ه�و	و
ن	اد� غ	ي�� ا	ل�م	و�ص�ول� .  " ع	ل	ى م�ن��ق	ط�ع� ا	ل��س� "ا	ل�م	ق�ط�وع�
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ث�يث�  ا�ل	ِعاَب�اع�ث� ا�ل	ح�

ر8و ع�ل�ى ق%�و	ل� ا�لص&ح�اب�ي!  ه� إ�ل	 ز	م	��ان�و�ق�د	 ت�ك�ل&م� ا�لش&ي	خ� أ�ب�و ع�م	 ف� ا", إ�ن� ل	� ي�ض� "ك�ن�ا ن�	ف�ع	ل�", أ	و� "ن�	ق�ول� ك	ذ	
 ��� اب�ور�ي5ا	لن�ب� م	 ا	لن��ي�س	�� ن� ق	ب�ي��ل� ا	ل�م	و�ق���وف� و	ح	ك	�� ر8 ا	ل��س�	��اع�يل�ي� إ�ن���ه� م��� ه� أ	ب��� ب	ك��� ي�خ� 5 ع	��ن� ش	�� ر8 الب��ر�ق	��ان�  ف�	ق	��ال	 أ	ب���و ب	ك���

ح� .  ر�ير�, و	ر	ج�ح	ه� ا�ب�ن� ا	لص�ل	 	ن�ه� ي	د�ل5 ع	ل	ى ا	لت��ق� ب�ر	ف�ع�ه�; ل�
ع	ل�ون	 أ	و� ي�	ق�ول�ون	", أ	و� "ي��ق	��ال�ق�ال�  ا", أ	و� "ك	ان�وا ي�	ف� � "ك�ن�ا ل	 ن�	ر	ى ب	أ�سbا ب�ك	ذ	 ا ا	ل�ق	ب�يل� ق�	و�ل� ا	لص�ح	اب� و	م�ن� ه	ذ	

د� ر	س�ول� ا	لل�ه� -ص	ل�ى ا	لل�ه� ع	ل	ي�ه� و	س	ل�م	-" إ�ن�ه� م�ن	 ق	ب�يل� ا	ل�م	ر�ف�وع� .  ا ف� ع	ه� ك	ذ	
ث	��ر� ن	دR ع�ن���د	 أ	ص���ح	اب� ا	ل�	��د�يث� و	ه���و	 ق�	و�ل� أ	ك� ا" م	ر�ف���وعR م�س��� ذ	 ا" أ	و� "ن��ين	��ا ع	��ن� ك	�� ذ	 � "أ�م�ر�ن	��ا ب�ك	�� و	ق�	و�ل� ا	لص���ح	اب�
ا", و	ق�	و�ل� ذ	 ن�ة� ك	�� ن� ا	لس��5 م� ع	ل	��ى ق�	و�ل�ه� "م��� ا ا	ل�ك	ل	 ذ	 ر8 ا	ل��س�	اع�يل�ي5 و	ك	�� ن��ه�م� أ	ب�و ب	ك� ل� ا	ل�ع�ل�م� و	خ	ال	ف	 ف� ذ	ل�ك	 ف	ر�يقR, م� أ	ه�

ق	ام	ة	" .  	ذ	ان	 و	ي�وت�ر	 ا	ل�� ف	ع	 ا	ل� لR أ	ن� ي	ش� أ	ن	س8 "أ�م�ر	 ب�ل	
, أ	و� ن	�و	 ذ	ل�ك	 . ق�ال�  , ف	إ�ن�	ا ذ	ل�ك	 ف�يم	ا ك	ان	 س	ب	ب	 ن��ز�ول8 م� ا	ل�م	ر�ف�وع� � ف� ح�ك� ي� ا	لص�ح	اب� و	م	ا ق�يل	 م�ن� ت�	ف�س�

���� -ص	���ل�ى ا	لل����ه� ع	ل	ي����ه�أ�م&%%ا إ�ذ�ا ق�%%ال� ا�ل%%ر&او�ي ع�%%ن	 ا�لص&%%ح�اب�ي!  ل���غ� ب����ه� ا	لن�ب� ي���ه�" أ	و� "ي�	ب�� " أ	و� "ي�	ن�م� "ي�	ر�ف	���ع� ا	ل�	���د�يث	
ل� ا	ل�	د�يث� م�ن� ق	ب�يل� ا	ل�م	ر�ف�وع� ا	لص�ر�يح� ف� ا	لر�ف�ع� و	ا	لل�ه� أ	ع�ل	م� .  و	س	ل�م	-", ف�	ه�و	 ع�ن�د	 أ	ه�

  
ع� ا�ل	م�ر	س�ل�  ا�لن%&و	ع� ا�لت&اس�

ح�  ن�ق�%%%ال� ا�ب	%%%ن� ا�لص&%%%ل� د�يث� ا	لت�����اب�ع�ي� ا	ل�ك	ب�ي����� ا	ل�����ذ�ي ق	����د� أ	د�ر	ك	 ج		اع	����ةb م���� ا ح	��� ف	 ف�يه	��� ل	 و	ص�����ور	ت�ه� ا	ل�ت���� ل	 خ�
ا, إ�ذ	ا  ث	ال��م	�� , و	أ	م� ي�ب� ع�يد� ب���ن� ا	ل�م�س	�� اب	ة� و	ج	ال	س	ه�م�, ك	ع�ب�	ي�د� ا	لل�ه� ب�ن� ع	د�ي� ب�ن� ا	ل��ي	ار�, ث���� س	�� "ق	��ال	 ر	س���ول�ق�ال� ا	لص�ح	

ا	لل�ه� -ص	ل�ى ا	لل�ه� ع	ل	ي�ه� و	س	ل�م	-" . 
ال� ه�م� أ	ن���ه� ل	 ي��ع	��د5 إ�ر�س	�� ى ا�ب���ن� ع	ب���د� ا	ل�ب�	ر� ع	��ن� ب�	ع�ض��� 	�� ا	لت���اب�ع�ي	 أ	ج�	ع�ي	�� ف��� ذ	ل���ك	 و	ح	ك	�� و�ي	ة� ب�	ي� ه�ور� ا	لت�س��� و	ال�م	ش���

 . bل	م�ر�س 	لت�اب�ع�ي	ار� ا	غ ص�
�ص�ول�ي�ي	 ي��ع	م�م�ون	 ا	لت�اب�ع�ي	 و	غ	ي��ر	ه�م� .  ه�ور� م�ن	 ا	ل�ف�ق	ه	اء� و	ال� ث�� إ�ن� ا	ل�	اك�م	 ي	�ص5 ا	ل�م�ر�س	ل	 ب�الت�اب�ع�ي	 و	ال��م�

 ( � "ق	�ال	 ر	س��ول�(ق%�ل	ت� ل� ق�	و�ل� غ	ي��� ا	لص���ح	اب� ه� ا	ل�م�ر�س	�� ب� ف� م��ت	ص	��ر�ه� ف�� أ�ص��ول� ا	ل�ف�ق��� ر8و ب�ن� ا	ل�	اج� ق	ال	 أ	ب�و ع	م�
ا	لل�ه� -ص	ل�ى ا	لل�ه� ع	ل	ي�ه� و	س	ل�م	-" . 
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ث�يث�  ا�ل	ِعاَب�اع�ث� ا�ل	ح�

ا م	ا ي�	ت�	ع	ل�ق� ب�ت	ص�و�ير�ه� ع�ن�د	 ا	ل�م�ح	د�ث�ي	 .  ه	ذ	
م	 ف����� ذ	ل�����ك	 ف����� ك�ت	اب�ن	����ا ب�	ع�ن	ا ا	ل�ك	ل	 , و	ق	����د� أ	ش����� �ص�����ول� ل�ك	 ي�	ت�	ع	ل�����ق� ب�ع�ل�����م� ا	ل� ةb ف����� ا	ل����د�ين�, ف	����ذ	 و�ن�ه� ح�ج����� و	أ	م�����ا ك	����

 . " "ا	ل�م�ق	د�م	ات�
ا ذ	 ة8" و	ك	� �ج�� ب	�ار� ل	ي���س	 ب� 	خ� ل� ا	ل�ع�ل�م� ب�ال� ل�مR ف� م�ق	د�م	ة� ك�ت	اب�ه� "أ	ن� ا	ل�م�ر�س	ل	 ف� أ	ص�ل� ق�	و�ل�ن	ا و	ق�	و�ل� أ	ه� و	ق	د� ذ	ك	ر	 م�س�

ح	ك	اه� ا�ب�ن� ع	ب�د� ا	ل�ب�	ر� ع	ن� ج		اع	ة� أ	ص�ح	اب� ا	ل�	د�يث� . 
ت�	ق	ر� ع	ل	ي���ه� م� ب�ض	��ع�ف�ه�, ه���و	 ا	ل���ذ�ي ا�س��� اج� ب�ال�م�ر�س	��ل� و	ال��ك��� ت�ج	�� ح� ن� س���ق�وط� ا	ل� ح� و	م	��ا ذ	ك	ر�ن	��اه� م��� و	ق	��ال	 ا�ب���ن� ا	لص���ل	

او	ل�وه� ف� ت	ص	ان�يف�ه�م� .  	ث	ر�, و	ت	د	 آر	اء� ج		اع	ة� ح�ف�اظ� ا	ل�	د�يث� و	ن��ق�اد� ا	ل�
ه	ب� م	ال�ك8 و	أ	ب� ح	ن�يف	ة	 و	أ	ص�ح	اب��م	ا ف� ط	ائ�ف	ة8 و	ا	لل�ه� أ	ع�ل	م� . ق�ال�  ت�ج	اج� ب�ه� م	ذ� ح� و	ال�

 ( , ف� ر�و	اي	ة8 . (ق%�ل	ت� ن�ب	ل8 م	ام� أ	ح�	د	 ب�ن� ح	 و	ه�و	 م	�ك�ي� ع	ن� ا	ل��
bة ن	د	 د	ه	ا م�س��� ا ف�	و	ج	�� 	ن���ه� ت�	ت	ب��ع	ه	�� انR, ق	��ال�وا ل� س	�� ي�ب� ح� ع�يد� ب���ن� ا	ل�م�س	�� ت� س	�� اف�ع�ي5 ف�	ن	��ص� ع	ل	��ى أ	ن� م�ر�س	��ل	 و	أ	م���ا ا	لش���

و	ا	لل�ه� أ	ع�ل	م� . 

, و	ل	��و� ر	 ه8 آخ	�� ن� و	ج��� اء	ت� م��� ةR إ�ن� ج	�� يل	 ك�ب	��ار� ا	لت���اب�ع�ي	 ح�ج��� ال	ة� "أ	ن� م	ر	اس��� م	��ه� ف��� ا	لر�س	�� و	ا	ل���ذ�ي ع	��و�ل	 ع	ل	ي���ه� ك	ل	
ين	ئ�ذ8 ل� ل	��و� س	���ى ل	 ي�س	��م�ي إ�ل� ث�ق	��ةb, ف	ح� ان	 ا	ل�م�ر�س��� اء�, أ	و� ك	�� ث	��ر� ا	ل�ع�ل	م	�� ¦ أ	و� أ	ك� ل	ةb, أ	و� ا�ع�ت	ض	��د	ت� ب�ق	��و�ل� ص	��ح	اب� م�ر�س	��

 . " ل� ي	ك�ون� م�ر�س	ل�ه� ح�ج�ةb, و	ل	 ي�	ن�ت	ه�ض� إ�ل	 ر�ت��ب	ة� ا	ل�م�ت�ص�
ا ق	ب�ل	ه	ا .  bد	ح	م� أ	ع�ل	أ 	ل	ف 	لت�اب�ع�ي	ار� ا	ي�� ك�ب	يل� غ ق	ال	 ا	لش�اف�ع�ي5 و	أ	م�ا م	ر	اس�

	ن��ه�م� إ�ن�	ا ي�	ر�و�ون	 ع	ن� ; ل� م� ا	ل�م	و�ص�ول� ث	ال�ه�, ف	ف�ي ح�ك� اب�ن� ع	ب�اس8 و	أ	م� اب	ة� ك	 يل� ا	لص�ح	 ح� و	أ	م�ا م	ر	اس� ق	ال	 ا�ب�ن� ا	لص�ل	
ال	ت��ه�م� ل	 ت	ض�ر5 و	ا	لل�ه� أ	ع�ل	م� .  , ف	ج	ه	 Rك�ل5ه�م� ع�د�ول	ة�, و	اب ا	لص�ح	

 ( ف��bا(ق%�ل	ت� ل	 	ث�ي��� و	غ	ي��ر�ه� ف��� ذ	ل���ك	 خ� اب	ة� و	ذ	ك	ر	 ا�ب���ن� ا	ل� يل� ا	لص�ح	 و	ق	د� ح	ك	ى ب�	ع�ض�ه�م� ا	ل��ج�	اع	 ع	ل	ى ق�	ب�ول� م	ر	اس�
ت�م	ال� ت�	ل	ق�يه�م� ع	ن� ب�	ع�ض� ا	لت�اب�ع�ي	   ح� �, ل� ف	ر	اي�ين� ت	اذ� أ	ب� إ�س�ح	اق	 ال��س� �س� ه	ب� ع	ن� ا	ل� ا ا	ل�م	ذ� و	ي��ك	ى ه	ذ	

)1( . 
 . - 	ب��ن	اء�, ك	م	ا س	ي	أ�ت� إ�ن� ش	اء	 ا	لل�ه� -ت�	ع	ال	 ب	اء� ع	ن� ا	ل� 	ص	اغ�ر�, و	ال� اب�ر� ع	ن� ا	ل� 	ك	 و	ق	د� و	ق	ع	 ر�و	اي	ة� ا	ل�

: "وفي الصحيحين من ذلك ما ل يحصى؛ لن أكثر رواياتهم عن الصحابة، وكلهم عKدول، ورواياتهم عن غيرهم نادرة، و̀اذا رووها بينوها، بل أكثر ما رواه الصحابة عن التابعين126 - قال السيوطي في تدريب الراوي ص1

ليس أحاديث مرفوعة بل إسرائيليات أو حكايات أو موقوفات. 
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ث�يث�  ا�ل	ِعاَب�اع�ث� ا�ل	ح�

اب	ة� ن� ا	لص��ح	 ن	ن� ا	ل�ك	ب�ي���) و	غ	ي���ه� ي�س	�م�ي م	�ا ر	و	اه� ا	لت���اب�ع�ي5 ع	�ن� ر	ج��ل8 م�� "ت�	ن�ب�يهR" و	ال�	اف�ظ� ا	ل�ب�	ي��ه	ق���ي5 ف�� ك�ت	�اب�ه� (ا	لس�5

�ج�ة8 و	ا	لل���ه� اب	ة� أ	ي�ضbا ل	ي�س	 ب� �ج�ة8 ف�	ي�	ل�ز	م�ه� أ	ن� ي	ك�ون	 م�ر�س	ل� ا	لص�ح	 ا إ�ل	 أ	ن�ه� ل	ي�س	 ب� ه	ب� م	ع	 ه	ذ	 " ف	إ�ن� ك	ان	 ي	ذ� bل	م�ر�س"
أ	ع�ل	م� . 

  
ق�ط�ع�  ر� : ا�ل	م�ن%	 ا�لن%&و	ع� ا�ل	ع�اش�

ح�  اه�ب� . ق�ال� ا�ب	ن� ا�لص&ل� 	 ا	ل�م�ر�س	ل� م	ذ	 ن	ه� و	ب�	ي� و	ف�يه� و	ف� ا	ل�ف	ر�ق� ب�	ي��
 ( ن��ه�م� م	ن� (ق%�ل	ت� ن	اد� ر	ج�لR, أ	و� ي�ذ�ك	ر� ف�يه� ر	ج�لR م�ب��ه	مR . ق�ال� ف	م� ق�ط	 م�ن	 ا	ل��س� ه�و	 أ	ن� ي	س�

ي��ف	�ة	 ح	اق	 ع	�ن� ز	ي��د� ب��ن� ي��ث�	ي��ع8 ع	�ن� ح�ذ	 	و�ل� ب�	ا ر	و	اه� ع	ب�د� ا	لر�ز�اق� ع	�ن� ا	لث��و�ر�ي� ع	�ن� أ	ب�� إ�س�� ح� ل�ل� و	م	ث�ل	 ا�ب�ن� ا	لص�ل	
ر8 ف�	ق	و�ي� أ	م�ي Rم	ر�ف�وعbا  ا أ	ب	ا ب	ك� � أ	ح	د�ه�	ا أ	ن� ع	ب���د	 ا	ل��ر�ز�اق� ل	��ق�ال�  ا	ل�	د�يث	  إ�ن� و	ل�ي�ت�م�وه	 ع	ي� ف	ف�يه� ا�ن�ق�ط	اعR ف� م	و�ض�

ن� أ	ب��� م	ع�ه� م��� ي�ب	ة	 ا	ل�	ن	��د�ي� ع	ن���ه� و	الث���ان� أ	ن� ا	لث��و�ر�ي� ل	��� ي	س��� ان� ب���ن� أ	ب��� ش	�� ن	 ا	لث��و�ر�ي�, إ�ن�	��ا ر	و	اه� ع	��ن� ا	لن�5ع�م	�� م	ع�ه� م��� ي	س���
, إ�ن�	ا ر	و	اه� ع	ن� ش	ر�يك8 ع	ن�ه� .  إ�س�ح	اق	

د�يث� "ا	لل�ه��م� , ح	�� اد� ب��ن� أ	و�س8 د� �� ع	��ن� ش	� ء� ب���ن� ع	ب���د� الل��ه� ب���ن� الش���خ�ي� ع	�ن� ر	ج�ل	ي� 	 ب�	ا ر	و	اه� أ	ب�و ا	ل�ع	ل	 و	م	ث�ل	 ا	لث�ان�
	م�ر�" .  أ	ل�ك	 ا	لث�ب	ات	 ف� ا	ل� إ�ن� أ	س�

ن��ه���م� م	��ن�  ث�	ر� م	��ا ي�ط�ل	��ق�ق�ال� و	م� ل	 أ	ك� ر	 أ	ن� ا	ل�م�ر�س	�� ن	اد�ه�, غ	ي�� ل� إ�س��� , و	ه���و	 ك���ل5 م	��ا ل	 ي�	ت�ص��� ث���ل� ا	ل�م�ر�س	��ل� ا	ل�م�ن��ق	ط���ع� م�
 . ع	ل	ى م	ا ر	و	اه� ا	لت�اب�ع�ي5 ع	ن� ر	س�ول� ا	لل�ه� 

ح�  ر	ه�ق�%%ال� ا�ب	%%ن� ا�لص&%%ل� م�, و	ه���و	 ا	ل���ذ�ي ذ	ك	�� اء� و	غ	ي��ه��� ن	 ا	ل�ف�ق	ه	�� , و	ه���و	 ا	ل���ذ�ي ص	��ار	 إ�ل	ي���ه� ط	��و	ائ�ف� م��� ا أ	ق��ر	ب� ذ	 و	ه	��
اد�ي5 ف� ك�ف	اي	ت�ه� .  ا	ل�	ط�يب� ا	ل�ب�	غ�د	

ن� ق�	و�ل�ه� أ	و�ق�ال�  ن� د�ون	��ه�, م	و�ق�وف��bا ع	ل	ي���ه� م�� ه�م� أ	ن� ا	ل�م�ن��ق	ط�ع	 م	ا ر�و�ي	 ع	ن� ا	لت���اب�ع�ي� ف	م	� و	ح	ك	ى ا	ل�	ط�يب� ع	ن� ب�	ع�ض�
, و	ا	لل�ه� أ	ع�ل	م� .  Rر�يب	غ Rع�يد	ا ب ف�ع�ل�ه� و	ه	ذ	

  
ا�لن%&و	ع� ا�ل	ح�اد�ي ع�ش�ر� ا�ل	م�ع	ض�ل� 
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ث�يث�  ا�ل	ِعاَب�اع�ث� ا�ل	ح�

ن����ه� ق�	و�ل� ح� و	م� ل�ه� ت	���اب�ع� ا	لت����اب�ع�ي� ق	���ال	 ا�ب����ن� ا	لص����ل	 ا ي��ر�س���� ن����ه� م	��� ا, و	م� bاع�د���	ص	ان� ف���	اد�ه� ا�ث��ن	ن ن� إ�س���� ق	ط	 م���� و	ه����و	 م	���ا س	���
ن��ف	ات�ه� ل�م	-" و	ق	��د� س	���اه� ا	ل�	ط�ي��ب� ف��� ب�	ع���ض� م�ص	�� اء� "ق	��ال	 ر	س���ول� ا	لل���ه� -ص	��ل�ى ا	لل���ه� ع	ل	ي���ه� و	س	�� ن	 ا	ل�ف�ق	ه	�� ا	ل�م�ص	��ن�ف�ي	 م���

 . " bل	اد�ه� "م�ر�س	ن ل� إ�س� ه	ب� م	ن� ي�س	م�ي ك�ل� م	ا ل	 ي�	ت�ص� " و	ذ	ل�ك	 ع	ل	ى م	ذ� bل	م�ر�س"
 � 	ع�م	��ش� ع	��ن� ا	لش���ع�ب� ح� و	ق	��د� ر	و	ى ا	ل� ا;ق�%%ال� ق	��ال	 ا�ب���ن� ا	لص���ل	 ذ	 ا و	ك	�� ذ	 ل���ت	 ك	��  و	ي��ق	��ال� ل�لر�ج���ل� ي�	و�م	 ا	ل�ق�ي	ام	��ة� ع	م�

ت	م� ع	ل	ى ف�يه�  , ف�	ي�خ� �� ق�ال�  ا	ل�	د�يث	 ف�	ي�	ق�ول� ل	 � ي�	ر�و�ي��ه� ع	�ن� أ	ن	��س8 ع	�ن� ا	لن�ب� 	ن� ا	لش��ع�ب� ; ل� 	ع�م	�ش� ل	ه� ا	ل� ف�	ق	د� أ	ع�ض	��
� ق�ال�  	ع�م	ش� أ	ن	سbا و	الن�ب� ن�ه� ا	ل� ق	ط	 م�  ف�	ت�	ن	اس	ب	 أ	ن� ي�س	م�ى م�ع�ض	ل . bف�	ق	د� أ	س�

" . ق�ال�  ن�ق�ط	اع� " أ	و� "ا	ل� ر�س	ال� م	 "ا	ل�� �ع	ن��ع	ن� ا�س�
ن	اد� ال و	ق	د� ح	او	ل	 ب�	ع�ض�ه�م� أ	ن� ي�ط�ل�ق	 ع	ل	ى ا	ل��س�

م	ة�ق�ال�  ن� و	ص��� , إ�ذ	ا ت�	ع	اص	��ر�وا, م	��ع	 ا	ل�ب�	ر	اء	ة� م��� لR م	�م���ولR ع	ل	��ى ا	لس���م	اع� ل� أ	ن���ه� م�ت�ص��� يح� ا	ل���ذ�ي ع	ل	ي���ه� ا	ل�ع	م	�� و	الص���ح�
ل�يس� .  ا	لت�د�

اد	 ا�ب���ن� ع	ب���د� ا	ل�ب�	ر� أ	ن� ي	��د�ع�ي	 , و	ك	� ل� ع	ل	��ى ذ	ل��ك	 ل� ا	لن��ق�� ر�ئ� إ�ج�	�اع	 أ	ه�� 5 ا	ل�م�ق�� ر8و ا	ل�د�ان� ي�خ� أ	ب���و ع	م�� و	ق	�د� ا�د�ع	�ى ا	لش��
 . )1(ذ	ل�ك	 أ	ي�ضbا  

 ( ت	�ط� م	��ع	 ا	ل�م�ع	اص	��ر	ة�(ق%�ل	%%ت� ن�ع	 ف��� خ�ط�ب	ت���ه� ع	ل	��ى م	��ن� ي	ش��� ه� و	ش	�� يح� ل�مR ف��� ص	��ح� ه� م�س��� د	 ا ه���و	 ا	ل���ذ�ي ا�ع�ت	م	�� ذ	 و	ه	��
ح�ة� ل� ص��� ت	�ط� ذ	ل���ك	 ف��� أ	ص��� �, ف	��إ�ن�ه� ي	ش��� د�ين� ار�ي�, و	الظ���اه�ر� أ	ن���ه� ي�ر�ي��د� ع	ل���ي� ب���ن	 ا	ل�م	�� , ح	ت��� ق�ي��ل	 إ�ن���ه� ي�ر�ي��د� ا	ل�ب�خ	�� ا	لل5ق���ي	
ت�	ر	ط	 " و	ق	��د� ا�ش��� يح� ت	�ط�ه� ف� أ	ص�ل� ا	لص�ح�ة�, و	ل	ك���ن� ا�ل�ت�	ز	م	 ذ	ل���ك	 ف�� ك�ت	��اب�ه� "ا	لص���ح� , و	أ	م�ا ا	ل�ب�خ	ار�ي5 ف	إ�ن�ه� ل	 ي	ش� ا	ل�	د�يث�

ان	 م	ع�ر�وف��bا ب�الر�و	اي	��ة� ع	ن���ه� ق�ب�ل	��ت� 5 إ�ن� ك	�� ر8و ا	ل��د�ان� اب	ة� و	ق	��ال	 أ	ب���و ع	م��� 5 م	��ع	 ا	لل�ق	��اء� ط���ول	 ا	لص���ح	 ع	ان� أ	ب���و ا	ل�م�ظ	ف���ر� الس���م�
ا ب�	ي��نbا .  bاك	ه� إ�د�ر	ك	د�ر	ي5 إ�ن� أ ا	ل�ع	ن��ع	ن	ة� و	ق	ال	 ا	ل�ق	اب�س�

bم��ول�	ك���ون� م	ي	ف� ," ن8 ث��ل� ق�	و�ل�ه� "ع	�ن� ف�ل	 ل� ه���و	 م� " ه	� ن�bا ق	�ال	 ا إ�ذ	ا ق	�ال	 ا	ل��ر�او�ي "إ�ن� ف�ل	 ة� ف�يم	� 	ئ�م�� ت�	ل	�ف	 ا	ل� و	ق	�د� ا�خ�
ا ن�	ه�م	� ا ف�	ر�ق	 ب�	ي�� "؟ ك	م	� ن8 " د�ون	 ق�	و�ل�ه� "ع	�ن� ف�ل	 ن�bا ق	�ال	 ف��ه�؟ أ	و� ي	ك���ون	 ق�	و�ل�ه� "إ�ن� ف�ل	 ل	 , ح	ت�� ي�	ث�ب���ت	 خ� ت�ص	��ال� ع	ل	�ى ا	ل�

ن��bا  , و	ق�	و�ل�ه� "إ�ن� ف�ل	 يغ	ة	 ا�ت�ص	��ال8 " ص��� , ف	ج	ع	ل���وا "ع	��ن� ر8 ال�ب�	ر�د�ي�ي5 ق�ال�أ	ح�	د� ب�ن� ح	ن�ب	ل8 و	ي�	ع�ق�وب� ب�ن� أ	ب� ش	ي�ب	ة	 و	أ	ب�و ب	ك�

 من شرح مقدمة ابن الصلح: ول حاجة إلى قوله: وكاد، فقد ادعاه، فقال في مقدمة التمهيد: اعلم وفقك ال أني تأملت أقاويل أئمة الحديث، ونظرت في كتب من اشترط الصحيح في النقل منهم ومن67 - قال العراقي ص1

لم يشترطه، فوجدتهم أجمعوا على قبول السناد المعنعن، ل خلف بينهم في ذلك؛ إذ جمع شروطا ثلثة، وهي: عدالة المحدثين، ولقاء بعضهم بعضا، ومجالسة ومشاهدة، وأن يكونوا برآء من التدليس، ثم قال: وهو قول مالك

وعامة أهل العلم. 
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ث�يث�  ا�ل	ِعاَب�اع�ث� ا�ل	ح�

�, ق	�ال	ه� ا�ب��ن� ل	ي� ا م�ت�ص�� و	اءR ف�� ك	و�ن��م	� ا س	�� ه��ور� إ�ل	� أ	ن��ه�م	� ف��ه� و	ذ	ه	�ب	 ا	ل��م� ل	 ن�ق�ط	�اع� ح	ت�� ي�	ث�ب��ت	 خ� م� ا	ل� ا" ف�� ح�ك�� ذ	 ك	�
ع	ب�د� ا	ل�ب�	ر� و	م��ن� ن	ص� ع	ل	ى ذ	ل�ك	 م	ال�ك� ب�ن� أ	ن	س8 . 

و	اءR ف�ي�ه� أ	ن� ي�	ق��ول	 "ع	�ن� ر	س��ول� �, س	� ل	 ب�الص��ح	اب� ن	اد	 ا	ل�م�ت�ص�� ى ا�ب��ن� ع	ب��د� ا	ل�ب�	ر� ا	ل��ج�	�اع	 ع	ل	�ى أ	ن� ا	ل��س�� و	ق	�د� ح	ك	�
ا	لل�ه� -ص	ل�ى ا	لل�ه� ع	ل	ي�ه� و	س	ل�م	-", أ	و� "ق	ال	 ر	س�ول� ا	لل�ه� -ص	ل�ى ا	لل�ه� ع	ل	ي�ه� و	س	ل�م	-" أ	و� "س	�ع�ت� ر	س�ول	 ا	لل���ه� -ص	��ل�ى

ا	لل�ه� ع	ل	ي�ه� و	س	ل�م	-" . 
ب	ب� ال	ت�ه� ب�س	�� ن��ه��م� م	�ن� ق	�د	ح	 ف�� ع	�د	 ر�ه�, ف	م� ل	ه� غ	ي�� ن	د	 ا	ل��ر�او�ي م	�ا أ	ر�س	� ا إ�ذ	ا أ	س�� ر8و ه	ه�ن	�ا ف�يم	� ي�خ� أ	ب��و ع	م�� و	ب		��ث	 ا	لش��

ن��ه��م� م	��ن� ق	ب���ل	 , و	م� ث��ر	ة� أ	و� ا	ل��ف���ظ� ن��ه���م� م	�ن� ر	ج��ح	 ب���ال�ك	 دbا, و	م� ث�	ر	 ع	د	 ن�ه� أ	و� أ	ك� ف	ظ	 م� , إ�ذ	ا ك	ان	 ا	ل�م�خ	ال�ف� ل	ه� أ	ح� ذ	ل�ك	
�ص����ول�ي�ي	, اء� و	ال� , و	ع	���ز	اه� إ�ل	��� ا	ل�ف�ق	ه	��� ح� لb ض	���اب�طbا و	ص	���ح�ح	ه� ا	ل�	ط�ي���ب� و	اب����ن� ا	لص����ل	 ان	 ع	���د� ن	د	 م�ط�ل	ق���bا, إ�ذ	ا ك	��� ا	ل�م�س����

ار�ي� أ	ن�ه�  : و	ح�ك�ي	 ع	ن� ا	ل�ب�خ	 ب�ول	ةR . ق�ال� ا	لز�ي	اد	ة� م�ن	 ا	لث��ق	ة� م	ق�

ا�لن%&و	ع� ا�لث&ان�ي� ع�ش�ر� : ا�ل	م�د�ل!س� 

 : م	ان� ل�يس� ق�س� و	الت�د�
ن�ه� . أ�ح�د�ه�م�ا  bا أ	ن�ه� س	�ع	ه� م� ن�ه�, أ	و� ع	م�ن� ع	اص	ر	ه� و	ل	� ي�	ل�ق	ه�, م�وه� م	ع�ه� م� أ	ن� ي�	ر�و�ي	 ع	م�ن� ل	ق�ي	ه� م	ا ل	� ي	س�

ر�م8  �و&ل� ق%�و	ل� ا�ب	ن� خ�ش	 ن���ه�و�م�ن� ا�ل	 ا" ف	ق�ي��ل	 ل	��ه� أ	س	���ع�ت	 م� ذ	 ر�ي5 ك	�� ن	��ة	, ف�	ق	��ال	 "ق	��ال	 ا	لز5ه��� ي	ان	 ب���ن� ع�ي�	ي�� ك�ن���ا ع�ن���د	 س���ف�
ا؟  "ح	د�ث	ن� ب�ه� ع	ب�د� ا	لر�ز�اق� ع	ن� م	ع�م	ر8 ع	ن�ه�" . ق�ال� ه	ذ	

, و	ي��ر�و	ى ل�ك	 ارbا ل���ذ	 د� ا	لن���اس� إ�ن�ك	�� ل�يس� ج		اع	ةR م�ن	 ا	ل�ع�ل	م	اء� و	ذ	م5وه� و	ك	ان	 ش���ع�ب	ة� أ	ش	�� م	 م�ن� ا	لت�د� ا ا	ل�ق�س� و	ق	د� ك	ر�ه	 ه	ذ	
	 أ	ح	ب5 إ�ل	� م�ن� أ	ن� أ�د	ل�س	 . ق�ال� ع	ن�ه� أ	ن�ه�  	ن� أ	ز�ن� ل�

ح�  ر� . ق�ال� ا�ب	ن� ا�لص&ل� ا م	�م�ولR ع	ل	ى ا	ل�م�ب	ال	غ	ة� و	الز�ج� : و	ه	ذ	
 gذ�ب� . و�ق�ال� ا�لش&اف�ع�ي	ل�ك	خ�و ا	ل�يس� أ ا	لت�د�

, ت�ص	�ال� ظ� ا	ل� ن� ا	ل��ر5و	اة�, ف�	ر	د� ر�و	اي�	ت	��ه� م�ط�ل	ق�bا, و	إ�ن� أ	ت	��ى ب�ل	ف��� ل�يس� م��� ا ا	لت��د� ر�ح	 م	��ن� ع���ر�ف	 ب�	�ذ	 ن	 ا	ل��ف��اظ� م	��ن� ج	� و	م���
	ه� ا	لل�ه�- .  ةb, ك	م	ا ق	د� ن	ص� ع	ل	ي�ه� ا	لش�اف�ع�ي5 -ر	ح� د	 و	ل	و� ل	� ي�	ع�ر�ف� أ	ن�ه� د	ل�س	 إ�ل� م	ر�ةb و	اح�
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ث�يث�  ا�ل	ِعاَب�اع�ث� ا�ل	ح�

ح�  ظ8ق�%%ال� ا�ب	%%ن� ا�لص&%%ل� 	�� ف�ي��ه� ب�ل	ف��� 	�� م	��ا أ�ت� ب	��ل�, و	ب�	ي� , ف�	ي��ق� 	�� م	��ا ص���ر�ح	 ف�ي��ه� ب�الس���م	اع� يل� ب�	ي� يح� ا	لت��ف�ص��� : و	الص���ح�
, ف�	ي��ر	د5 .  م��ت	م	ل8

ي�م8ق�%%%ال�  	ع�م	����ش� و	ق�	ت	����اد	ة	 و	ه�ش	���� � و	ال� ي	ان�	ي� ف� , ك	الس����5 ا ا	لض�����ر�ب� ذ	 ن� ه	���� د�يث� ج		اع	����ة8 م����� ن� ح	��� � م����� يح	ي� و	ف����� ا	لص�����ح�
و	غ	ي��ه�م� . 

 ( ن�(ق%�ل	%%ت� ه� ف�	ي��ر	د5 م��� ي�خ� ه�, و	ه���و	 ي	�ش	��ى أ	ن� ي�ص	��ر�ح	 ب�ش	�� ا ث�	ب	��ت	 ع�ن���د	 ال� ل�م	�� ر�س	�� ن	 ا	ل�� ل�يس� أ	ن���ه� ن�	و�عR م��� و	غ	اي	��ة� ا	لت���د�
ل�ه�, و	ا	لل�ه� أ	ع�ل	م� .  أ	ج�

ل�يس�  ن	 ا�لت&%%د	 م� ا�لث&ان�ي م�%% ي	��ةbو�أ�م&ا ا�ل	ق�س	 ه�ور� ب���ه�, ت�	ع�م� ف� ا	ل�م	ش��� ل	 ي	ت���ه� ع	ل	��ى خ� ي�خ� أ	و� ك�ن�� م� ا	لش��� ت��ي	��ان� ب�اس��� ف�	ه���و	 ا	ل��
ن ا غ	ر	 س�� ان	 أ	ص�� ا إ�ذ	ا ك	�� ر	ه�, ك	م	�� د�, ف�	ت	��ار	ةb ي�ك��� ف� ا	ل�م	ق	اص�� ت�ل	 ر�ه�, و	ت�	و�ع�يbا ل�ل�و�ق�وف� ع	ل	ى ح	ال�ه�, و	ي	�ت	ل��ف� ذ	ل���ك	 ب��اخ� 	م� ل�

م	 أ	ن���ه� ال�ه�, أ	و� أ	و�ه	�� ه� ل�ئ	ل� ي��ع���ر	ف	 ح	�� ل�س	�� ر	 ث�ق	��ة8 ف	د	 ان	 غ	ي�� ا إ�ذ	ا ك	�� , و	ت	��ار	ةb ي	���ر�م�, ك	م	�� ن���ه�, أ	و� ن	��از�ل	 ا	لر�و	اي	��ة�, و	ن	���و	 ذ	ل���ك	 م�
ي	ت�ه� .  ر	ج�لR آخ	ر� م�ن	 ا	لث��ق	ات� ع	ل	ى و	ف�ق� ا�س��ه� أ	و� ك�ن��

ث�	ن	ا ع	ب���د� ا	لل��ه� ب���ن� أ	ب��� ع	ب���د� د� ر� ب���ن� أ	ب�� د	او�د	 ف�	ق	�ال	 "ح	� ر� ب�ن� م�	اه�د8 ا	ل�م�ق�ر�ئ� ع	ن� أ	ب�يه� أ	ب�� ب	ك��� و	ق	د� ر	و	ى أ	ب�و ب	ك�

د¦ ل	�ه� و	ا	لل��ه� ب�ه� إ�ل	� ج	� ن	د8" ن	س	�� د� ب��ن� س	� ث�	ن	ا م�	م�� د� ر� ف�	ق	�ال	 "ح	� ن8 ا	لن��ق��اش� ا	ل�م�ف	س�� د� ب��ن� ح	س	� ر8 م�	م�� ا	لل�ه�", و	ع	ن� أ	ب�� ب	ك��
 . )1(أ	ع�ل	م�  

ح�  ر8و ب	ن� ا�لص&ل� م� ف� م�ص	ن��ف	ات�ه�. ق�ال� ا�لش&ي	خ� أ�ب�و ع�م	 ا ا	ل�ق�س� : و	ق	د� ك	ان	 ا	ل�	ط�يب� ل		ج	 ب�	ذ	

  
 gع� ا�لث&ال�ث� ع�ش�ر� ا�لش&اذ	ا�لن%&و

 "(وربما لم يسقط شيخه أو أسقط غيره)، أي: شيخ شيخه أو أعلى منه لكونه (ضعيفا) وشيخه ثقة (أو صغيرا) وأتى فيه بلفظ محتمل عن الثقة الثاني (تحسينا للحديث) وهذا من140 - قال السيوطي في تدريب الراوي ص1

زوائد المصنف -يعني النووي- على ابن الصلح، وهو قسم آخر من التدليس يسمى تدليس التسوية سماه بذلك ابن القطان وهو شر أقسامه؛ لن الثقةg الول قد ل يكون معروفا بالتدليس ويجده الواقف على السند كذلك بعد

ه�ر: كان يحدث بأحاديث الوزاعي من الكذابين ثم يدلسها عنهم، وقال صالح جزرة: سمعت الهيثم بن خارجة QسKالتسوية قد رواه عن ثقة آخر فيحكم له بالصحة، وفيه تغرير شديد. وممن عرف به الوليد بن مسلم، قال أبو م

يقول: قلت للوليد: قد أفسدت حديث الوزاعي، قال: كيف؟ قلت: تروي عن الوزاعي عن نافع وعن الوزاعي عن الزهري وعن الوزاعي عن يحيى بن سعيد، وغيرك يKدخل بين الوزاعي وبين نافع عبد ال بن عامر السلمي،

وبينه وبين الزهري أبا الهيثم بن مرة.قال: أنب]ل الوزاعي أن يروي عن مثل هؤلء. قلت: فإذا روى عن هؤلء وهم ضعفاء أحاديث مناكير فأسقطتهم أنت وصيرتها من رواية الوزاعي عن الثقات، ضعف الوزاعي، فلم يتلفت إلى

قولي. قال الخطيب: وكان العمش وسفيان الثوري يفعلون مثل هذا، قال العلئي: وبالجملة فهذا النوع أفحش أنواع التدليس مطلقا وشرها". 
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ث�يث�  ا�ل	ِعاَب�اع�ث� ا�ل	ح�

 gاف�ع�ي ن� ذ	ل���ك	 أ	ن� ي�	ر�و�ي	 م	��ا ل	��� ي�	ر�و�ق�%%ال� ا�لش&%% , و	ل	ي���س	 م��� د�يثbا ي�	��ال�ف� م	��ا ر	و	ى ا	لن���اس� و	ه���و	 أ	ن� ي�	ر�و�ي	 ا	لث��ق	��ة� ح	��
ر�ه� .  غ	ي��

5 ع	ن� ج		اع	ة8 م�ن	 ا	ل��ج	از�ي�ي	 أ	ي�ضbا .  و	ق	د� ح	ك	اه� ا	ل�	اف�ظ� أ	ب�و ي�	ع�ل	ى ا	ل�	ل�يل�ي5 ا	ل�ق	ز�و�ين�
ر� ث�ق	���ة8,ق�%%ال�  ذ5 ب����ه� ث�ق	���ةR أ	و� غ	ي�� دR, ي	ش���� ن	ادR و	اح���� ا ل	ي����س	 ل	���ه� إ�ل� إ�س���� اذ� م	��� و	ا	ل����ذ�ي ع	ل	ي����ه� ح�ف����اظ� ا	ل�	���د�يث� أ	ن� ا	لش����

ر� ا	لث��ق	ة� .  ف�	ي�ت�	و	ق�ف� ف�يم	ا ش	ذ� ب�ه� ا	لث��ق	ة� و	ل	 ي��ت	ج5 ب�ه�, و	ي��ر	د5 م	ا ش	ذ� ب�ه� غ	ي��
 gس�اب�ور�ي	ح�اك�م� ا�لن%&ي	او�ق�ال� ا�ل ح� و	ي�ش�ك�ل� ع	ل	ى ه	ذ	 ه�و	 ا	ل�ذ�ي ي�	ن��ف	ر�د� ب�ه� ا	لث��ق	ة�, و	ل	ي�س	 ل	ه� م�ت	اب�عR ق	ال	 ا�ب�ن� ا	لص�ل	

	ع�م	ال� ب�الن��ي�ات� ح	د�يث�  , و	ع	ن���ه� ي	�ي	�� ب���ن� ا	ل� , و	ع	ن�ه� ع	ل�ق	م	ة�, و	ع	ن�ه� م�	م�د� ب�ن� إ�ب��ر	اه�يم	 الت��ي�م�ي5  ف	إ�ن�ه� ت�	ف	ر�د	 ب�ه� ع�م	ر�
	ن�ص	ار�ي5 .  س	ع�يد8 ا	ل�

 ( , و	ق	��د�(ق%�ل	ت� ن� ذ	ل���ك	 �, و	ق�يل	 أ	ز�ي	د� م��� ائ�	ت�	ي� ا, ف�	ي��ق	ال� إ�ن�ه� ر	و	اه� ع	ن�ه� ن	�وR م�ن� م� ث�� ت�	و	ات�	ر	 ع	ن� ي	�ي	 ب�ن� س	ع�يد8 ه	ذ	
ك	ام� ا	ل�ك	ب�ي� .  	ح� , و	ف� ا	ل� ن	د� ع�م	ر	 ح5, ك	م	ا ب	س	ط�ن	اه� ف� م�س� , و	ل	 ت	ص� ه� م�ت	اب�	ع	ات8 غ	ر	ائ�ب	 ذ	ك	ر	 ل	ه� ا�ب�ن� م	ن�د	

ر	 "أ	ن� ر	س��ول	 ا	لل��ه� ق�ال�  د�يث� ع	ب��د� ا	لل��ه� ب��ن� د�ين	�ار8 ع	�ن� ع	ب��د� ا	لل��ه� ب��ن� ع�م	� ل�ك	 ح	� ذ	 ء�و	ك	�  ن�	ه	�ى ع	�ن� ب�	ي��ع� ا	ل���و	ل	
ب	ت�ه�" .  و	ع	ن� ه�

ر�ي� ع	ن� أ	ن	س8  ه� ا	ل�م�غ�ف	ر�  أ	ن� ر	س�ول	 ا	لل�ه� و	ت�	ف	ر�د	 م	ال�كR ع	ن� ا	لز5ه�  .  د	خ	ل	 م	ك�ة	, و	ع	ل	ى ر	أ�س�
� م�ن� ه	ذ�ه� ا	ل�و�ج�وه� ا	ل�م	ذ�ك�ور	ة� ف�	ق	ط� .  يح	ي� ث	ة� ف� ا	لص�ح� 	ح	اد�يث� ا	لث�ل	 و	ك�ل� م�ن� ه	ذ�ه� ا	ل�

 �ل�م ر�ه� . و�ق�د	 ق�ال� م�س	 ع�ون	 ح	ر�فbا ل	 ي�	ر�و�يه	ا غ	ي�� ر�ي� ت�س� ل�لز5ه�

ن� ا ج		اع	���ةR م���� ار�ك�ه� ف���� ن	ظ�ي�ه	��� ر�ه� ي�ش	��� ا غ	ي�� ي	اء	 ل	 ي�	ر�و�يه	��� ن� ت�	ف	���ر5د�ه� ب�أ	ش���� ر�ي�, م���� ل�مR ع	���ن� ا	لز5ه���� ا ا	ل����ذ�ي ق	���ال	ه� م�س���� ذ	 و	ه	���
ا	لر5و	اة� . 

اذ5, ي�	ع�ن�� ف	إ�ذ	ن� ا	ل�ذ�ي ق	ال	ه� ا	لش�اف�ع�ي5 أ	و�لb ه�و	 ا	لص�و	اب� أ	ن�ه� إ�ذ	ا ر	و	ى ا	لث��ق	ة� ش	ي�ئbا ق	د� خ	ال	ف	ه� ف�يه� ا	لن�اس� ف�	ه�و	 ا	لش��
لb ض	اب�طbا ح	اف�ظbا .  ب�ولR إ�ذ	ا ك	ان	 ع	د� ر�ه�, ب	ل� ه�و	 م	ق� ا	ل�م	ر�د�ود	, و	ل	ي�س	 م�ن� ذ	ل�ك	 أ	ن� ي�	ر�و�ي	 ا	لث��ق	ة� م	ا ل	� ي�	ر�و� غ	ي��

ئ�ل� و	ا	لل��ه� أ	ع�ل	�م� , و	ت�	ع	ط�ل	ت� ك	ث�يR م�ن	 ا	ل�م	س	ائ�ل� ع	ن� ا	لد�ل	 ا ا	لن�م	ط� ا ل	و� ر�د� ل	ر�د�ت� أ	ح	اد�يث� ك	ث�ي	ةR م�ن� ه	ذ	 ف	إ�ن� ه	ذ	
 .
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Rر�د�ود نR ف	�إ�ن� ف�	ق	�د	 ذ	ل��ك	 ف	م	� د�يث�ه� ح	س	� لR ض	�اب�طR ف	ح	� , و	ه���و	 م	�ع	 ذ	ل��ك	 ع	�د� اف�ظ8 و	أ	م�ا إ�ن� ك	ان	 ا	ل�م�ن��ف	ر�د� ب�ه� غ	ي��ر	 ح	�
و	ا	لل�ه� أ	ع�ل	م� . 

  
ا�لن%&و	ع� ا�لر&اب�ع� ع�ش�ر� ا�ل	م�ن	ك�ر� 

, لb ض	��اب�طbا, و	إ�ن� ل	��� ي�	��ال�ف� ا إ�ن� ل	��� ي	ك���ن� ع	��د� ذ	 رR م	��ر�د�ودR, و	ك	�� ال	ف	 ر	او�ي��ه� ا	لث��ق	��ات� ف	م�ن�ك	�� اذ� إ�ن� خ	�� و	ه���و	 ك	الش���
 . Rر�د�ود	م Rر	م�ن�ك	ف

. bة	ل�غ 	ل�ك	ه� ذ	ل 	إ�ن� ق�يل	و ," Rر	ه� "م�ن�ك	ال� ل	ي��ق 	ل	ا, وbر�ع	ش 	ق�ب�ل Rاف�ظ	ح Rاب�ط	ض Rل و	أ	م�ا إ�ن� ك	ان	 ا	ل�ذ�ي ت�	ف	ر�د	 ب�ه� ع	د�

  
ا�لن%&و	ع� ا�ل	خ�ام�س� ع�ش�ر� 

ع�ت�ب	ار	ات� و	ال�م�ت	اب�	ع	ات� و	الش�و	اه�د�  ف� ا	ل�

ث�ال�ه�:  م�
 ��� ي�ين	 ع	��ن� أ	ب��� ه�ر	ي��ر	ة	 ع	��ن� ا	لن�ب� د� ب���ن� س��� ل	م	ة	 ع	��ن� أ	ي��5وب	 ع	��ن� م�	م��� د�يثbا, ف	��إ�ن� ر	و	اه�أ	ن� ي�	ر�و�ي	��ه� ح	���اد� ب���ن� س	��  ح	��

 ��� ر� أ	ب��� ه�ر	ي��ر	ة	 ع	��ن� ا	لن�ب� د8 ع	��ن� أ	ب��� ه�ر	ي��ر	ة	, أ	و� غ	ي�� د8 أ	و� غ	ي��ر� م�	م��� ر� أ	ي��5وب	 ع	��ن� م�	م��� غ	ي��ر� ح	���اد8 ع	��ن� أ	ي��5وب	 أ	و� غ	ي��
 . Rات	ع	اب�	ذ�ه� م�ت	ه	ف�

ا ل�م	ع�ن	اه� .  bاه�د	ش 	س��ي 	ر	آخ ¦ ر	ى ع	ن� ص	ح	اب� ف	إ�ن� م	ا ر�و�ي	 م	ع�ن	اه� م�ن� ط	ر�يق8 أ�خ�
	ف��ر	اد� .  و	إ�ن� ل	� ي��ر�و	 ب�	ع�ن	اه� ح	د�يثR آخ	ر� ف�	ه�و	 ف�	ر�دR م�ن	 ا	ل�

ن� ا	لر�و	اي	���ة� ع	���ن� ا	لض����ع�يف� ا	ل�ق	ر�ي���ب� ا	لض����ع�ف� م	���ا ل	 ي��غ�ت�	ف	��ر� ف��� و	ي��غ�ت�	ف	���ر� ف��� ب	��اب� " ا	لش����و	اه�د� و	ال�م�ت	اب�	ع	���ات� " م����

ل�ح� 5 ف���� ب�	ع����ض� ا	لض���5ع	ف	اء� "ي	ص���� ار	ق�ط�ن� ا ي�	ق����ول� ا	ل���د� ث����ل� ذ	ل����ك	 و	ل�	���ذ	 	���ا م� � و	غ	ي��ه� يح	ي� ا ي�	ق	���ع� ف���� ا	لص����ح� , ك	م	��� �ص����ول� ا	ل�
ل�ح� أ	ن� ي��ع�ت	ب�	ر	 ب�ه�" و	ا	لل�ه� أ	ع�ل	م�.  ع�ت�ب	ار�", أ	و� "ل	 ي	ص� ل�ل�
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�ف%	ر�اد�  ا�لن%&و	ع� ا�لس&اد�س� ع�ش�ر� ف�ي ا�ل	

 �ل�و�ه�و� أ�ق	س�ام ا ي��ق	ال� "ت�	ف	ر�د	 ب�ه� أ	ه� ل� ق�ط�ر8, ك	م	 ا ت�	ق	د�م	, أ	و� ي�	ن��ف	ر�د� ب�ه� أ	ه� ه�, ك	م	 ت	ار	ةb ي�	ن��ف	ر�د� ب�ه� ا	لر�او�ي ع	ن� ش	ي�خ�
ت	م�ع� ف�يه� ا	ل�و	ص�ف	ان� و	ا	لل�ه� أ	ع�ل	م� .  ن��ه�م�, ف�	ي	ج� دR م� " أ	و� "ا	ل��ج	از�" أ	و� ن	�و� ذ	ل�ك	 و	ق	د� ي�	ت�	ف	ر�د� ب�ه� و	اح� " أ	و� "ا	ل�ع�ر	اق� ا	لش�ام�
ب	ق� إ�ل	 ن	ظ�ي�ه� و	ق	د� ج		ع	ه� ا	ل�	اف�ظ� م�	م�د� ب���ن� ط	��اه�ر8 ائ	ة� ج�ز�ء8, و	ل	� ي�س� 	ف��ر	اد� ف� م� � ك�ت	ابR ف� ا	ل� ار	ق�ط�ن� و	ل�ل�ح	اف�ظ� ا	لد�

ف� أ	ط�ر	اف8 ر	ت��ب	ه� ف�يه	ا . 

  
ا�لن%&و	ع� ا�لس&اب�ع� ع�ش�ر� 

ف� ز�ي	اد	ة� ا	لث��ق	ة� 

ل� ا ا	ل�ذ�ي ي��ع	ب��ر� ع	ن���ه� ب�ز�ي	��اد	ة� ا	لث��ق	��ة�, ف�	ه	�� إ�ذ	ا ت�	ف	ر�د	 ا	لر�او�ي ب�ز�ي	اد	ة8 ف� ا	ل�	د�يث� ع	ن� ب	ق�ي�ة� ا	لر5و	اة� ع	ن� ش	ي�خ8 ل	�م�, و	ه	ذ	
ث�	ر� ا	ل�م�ح	د�ث�ي	 .  ث	ر� ا	ل�ف�ق	ه	اء� ق�	ب�ول		ا, و	ر	د�ه	ا أ	ك� ه�ورR ف	ح	ك	ى ا	ل�	ط�يب� ع	ن� أ	ك� فR م	ش� ل	 ؟ ف�يه� خ� ب�ول	ةR أ	م� ل	 ي	 م	ق�

ه�
ب	ل�, و	إ�ن� ت�	ع	د�د	 ق�ب�ل	ت� . و�م�ن	 ا�لن&اس� م�ن	 ق�ال�  إ�ن� ا�ت�	د	 م	�ل�س� ا	لس�م	اع� ل	� ت��ق�

ا�لن%&و	ع� ا�لث&ام�ن� ع�ش�ر� 
ا	ل�م�ع	ل�ل� م�ن	 ا	ل�	د�يث� 

 , اء� ا�ل	ح�%%د�يث� ث�ي%%ر8 م�%%ن	 ع�ل�م�%% ان	��ةR ع�ن���د	و�ه�%%و� ف�%%نs خ�ف�%%ي� ع�ل�%%ى ك� ا ك�ه	 ح	ت��� ق	��ال	 ب�	ع���ض� ح�ف���اظ�ه�م� م	ع�ر�ف�	ت��ن	��ا ب�	��ذ	
ا	ل�	اه�ل� . 
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ق�يم�ه�, و	م�ع��و	ج�ه� يح� ا	ل�	��د�يث� و	س	�� 	� ص	�ح� ن��ه���م�, ي�	ي��ز�ون	 ب�	ي� ة� ا	لن�5ق���اد� م� اب��ذ	 ا ا	ل�ف	ن� ا	ل�	ه	 ت	د�ي إ�ل	 ت	�ق�يق� ه	ذ	 و	إ�ن�	ا ي�	ه�
ا, ذ	 ار	ى ه	�� ا ل	 ي�	ت	م	�� ن	ان�ي� و	ال�ف�ل���وس� ف	ك	م	�� , و	ال��د� 	 ا	ل��ي	اد� و	الز5ي�وف� ن	اع	ت�ه� ب�	ي� ي� ب�ص� 5 ا	ل�ب	ص� ت	ق�يم�ه�, ك	م	ا ي�	ي��ز� ا	لص�ي��ر	ف� و	م�س�

ق	ت�ه�م� ذ� 	س	���ب� م	ر	ات����ب� ع�ل����وم�ه�م� و	ح���� , ب� ن��ه����م� م	���ن� ي	ق����ف� ن��ه����م� م	���ن� ي	ظ����ن5, و	م� ل�ك	 ي�	ق�ط	���ع� ذ	اك	 ب�	���ا ذ	ك	ر�ن	���اه�, و	م� ذ	 ك	���
و	ة	 ع�ب	ار	ة� ا	لر�س�ول�  , و	ذ	و�ق�ه�م� ح	ل	 ع�ه�م� ع	ل	ى ط�ر�ق� ا	ل�	د�يث� ب�ه�ه	ا غ	ي��ر�ه	ا م�ن� أ	ل�ف	اظ� ا	لن�اس� . و	اط�ل	  ا	ل�ت� ل	 ي�ش�

ظ8 أ	و� ز�ي	��اد	ةR ب	اط�ل	�ةR أ	و� م�	از	ف	�ةR أ	و� ا م	�ا و	ق	�ع	 ف�ي��ه� ت�	غ�ي�ي��� ل	ف�� ن��ه	� اد�يث� ا	ل�م	ر�و�ي��ة� م	�ا ع	ل	ي��ه� أ	ن��و	ار� ا	لن5ب��و�ة�, و	م� 	ح	�� ن	 ا	ل� ف	م��
ل� ه	ذ�ه� ا	لص�ن	اع	ة� .  ي� م�ن� أ	ه� ا ا	ل�ب	ص� ر�ك�ه	 , ي�د� ن	�و� ذ	ل�ك	

د ا, و	إ�ن�	ا ي	ظ�ه	ر� ب�ال�ع	م	ل� .  ث�ل	ة� ذ	ل�ك	 ي	ط�ول� ج� ن	اد�, و	ب	س�ط� أ	م� ت�	ف	ادbا م�ن	 ا	ل��س� و	ق	د� ي	ك�ون� ا	لت��ع�ل�يل� م�س�
د�ين�ي!  ) ل�ع�ل�%%ي! ب	%ن� ا�ل	م�%% ل!%%ه� و�أ�ف	ح�ل�%%ه� (ك�ت�%%اب� ا�ل	ع�ل�%%ل� ع� ف�%ي ذ�ل�%%ك� و�أ�ج� ار�ي�و�م�ن	 أ�ح	س�ن� ك�ت�اب8 و�ض�% ي�خ� ا	ل�ب�خ	�� ش	��

ا ا	لش�أ�ن�  و	س	ائ�ر� ا	ل�م�ح	د�ث�ي	 ب�	ع�د	ه�, ف� ه	ذ	

ع� ع�ش�ر� ا�ل	م�ض	ط�ر�ب�  ا�لن%&و	ع� ا�لت&اس�

و	ه�و	 أ	ن� ي	�ت	ل�ف	 ا	لر5و	اة� ف�يه� ع	ل	ى ش	ي�خ8 ب�ع	ي�ن�ه�, أ	و� م�ن� و�ج�وه8 أ�خ	ر	 م�ت�	ع	اد�ل	ة8 ل	 ي�	ت�	ر	ج�ح� ب�	ع�ض���ه	ا ع	ل	��ى ب�	ع���ض8 و	ق	��د�
ر�ه	ا و	ا	لل�ه� أ	ع�ل	م�   ث�ل	ةR ك	ث�ي	ةR ي	ط�ول� ذ�ك� � و	ل	ه� أ	م� ن	اد�, و	ق	د� ي	ك�ون� ف� ا	ل�م	ت� ي	ك�ون� ت	ار	ةb ف� ا	ل��س�

)1( . 
بت قال: شي]بتني هود وأخواتها.. قال الدراقطني: هذا مضطرب فإنه لم173-172 - ومثال الضطراب في السناد ما ذكر السيوطي في التدريب ص1  قال: "والمثال الصحيح حديث أبي بكر أنه قال: يا رسول ال أراك ش�

يKرو إل من طريق أبي إسحق، وقد اختKلف عليه فيه على نحو عشرة أوجه: فمنهم من رواه عنه مرسل، ومنهم من رواه موصول، ومنهم من جعله من مسند أبي بكر، ومنهم من جعله من مسند سعد، ومنهم من جعله من مسند

عائشة وغير ذلك، ورواته ثقات ل يمكن ترجيح بعضهم على بعض، والجمع متعذر. قلت: ومثله حديث مجاهد عن الحكم بن سفيان عن النبي -صلى ال عليه وسلم- في نضح الفرج بعد الوضوء، قد اختلف فيه على عشرة

أقوال، فقيل: عن مجاهد عن الحكم أو ابن الحكم عن أبيه، وقيل: عن مجاهد عن الحكم بن سفيان عن أبيه، وقيل: عن مجاهد عن الحكم -غير منسوب- عن أبيه. وقيل: عن مجاهد عن رجل من ثقيف عن أبيه، وقيل: عن

مجاهد عن سفيان بن الحكم أو الحكم بن سفيان، وقيل: عن مجاهد عن الحكم بن سفيان بل شك، وقيل: عن مجاهد عن رجل من ثقيف يقال له: الحكم أو أبو الحكم، وقيل: عنه مجاهد عن ابن الحكم أو أبي الحكم بن

سفيان، وقيل: عن مجاهد عن الحكم ابن سفيان أو أبي سفيان، وقيل: عن مجاهد عن رجل من ثقيف عن النبي -صلى ال عليه وسلم-. ومثال الضطراب في المتن، فيما أورده العراقي: حديث فاطمة بنت قيس قالت: سئل

وى الزكاة رواه الترمذي هكذا من رواية شريك عن أبي حمزة عن الشعبي عن فاطمة، ورواه ابن ماجه من هذا الوجه بلفظ: ليس في المال حق سوى الزكاة؛ النبي -صلى ال عليه وسلم- عن الزكاة، فقال: إن في المال لAحقا س�

قال: فهذا اضطراب ل يحتمل التأويل، قيل: وهذا أيضا ل يصلح مثال، فإن شيخ شريك ضعيف فهو مردود من قAبيل ضعف راويه، ل من قAبيل اضطرابه، وأيضا فيمكن تأويله بأنها روت كل من اللفظين عن النبي -صلى ال

عليه وسلم-، وأن المراد بالحق المثبت المستحب، وبالمنفي الواجب. والمثال الصحيح ما وقع في حديث الواهبة نفسها من الختلف في اللفظة الواقعة منه -صلى ال عليه وسلم-. ففي رواية: زوجتكها، وفي رواية: زوجناكها،

وفي رواية أمكناكها، وفي رواية ملكتكها. فهذه اللفاظ ل يمكن الحتجاج بواحد منها، حتى لو احتج حنفي مثل على أن التمليك من ألفاظ النكاح لم يسKغ له ذلك. قلت: وفي التمثيل بهذا نAظر أوضح من الول، فإن الحديث

صحيح ثابت، وتأويل هذه اللفاظ سهل. فإنها راجعة إلى معنى واحد بخلف الحديث السابق. وعندي أن أحسن مثال لذلك حديث البسملة السابق. فإن ابن عبد البر أعله بالضطراب كما تقدم. والمضطرب يKجامع المعلل؛ لنه
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ث�يث�  ا�ل	ِعاَب�اع�ث� ا�ل	ح�

ر�ون�  ا�لن%&و	ع� ا�ل	ع�ش	
ر	ج�  م	ع�ر�ف	ة� ا	ل�م�د�

, ف�	ي�	ر�و�يه	ا م	ع�ه	ا م	ر�ف�وع	ةb ف� ا	ل�	د�يث� س	ب��ه	ا م	ن� ي	س� م� ا	لر�او�ي, ف�	ي	ح� � ا	ل�	د�يث� م�ن� ك	ل	 و	ه�و	 أ	ن� ت��ز	اد	 ل	ف�ظ	ةR ف� م	ت�
ن	اد�, س��� د�ر	اج� ف��� ا	ل�� ا و	ق	��د� ل	 ي�	ق	��ع� ا	ل�� ان�يد� و	غ	ي��ه	�� ان� و	ال�م	س	�� ن� ذ	ل���ك	 ك	ث�ي��R ف��� ا	لص���ح	اح� و	ال��س	�� ل�ك	 و	ق	��د� و	ق	��ع	 م��� ذ	 ك	��

 . Rة	ث�ي	ك Rة	ث�ل ل�ك	 أ	م� و	ل�ذ	

) و	ه���و	 ل� , ل�م	ا أ�د�ر�ج	 ف��� ا	لن��ق��� ر8 ا	ل�	ط�يب� ف� ذ	ل�ك	 ك�ت	ابbا ح	اف�لb س	�اه� (ف	ص�ل	 ا	ل�و	ص�ل� و	ق	د� ص	ن�ف	 ا	ل�	اف�ظ� أ	ب�و ب	ك�
ا .  د  م�ف�يدR ج�

  
ت%�ل�ق� ا�ل	م�ص	ن�وع�  ر�ون� م�ع	ر�ف�ة� ا�ل	م�و	ض�وع� ا�ل	م�خ	 ا�لن%&و	ع� ا�ل	ح�اد�ي و�ال	ع�ش	

 �اد�و�ع�ل�ى ذ�ل�ك� ش�و�اه�د� ك�ث�ير�ة , و	م�ن� ذ	ل�ك	 ر	ك	اك	ة� أ	ل�ف	اظ�ه�, و	ف	س	�� bال	و� ح	أ bال	ه�, ق ا إ�ق��ر	ار� و	ض�ع�ه� ع	ل	ى ن�	ف�س� ن��ه	 م�
, ن� ا	لن���اس� د8 م��� 	ح	� يح	ة� ف	ل	 ت	�وز� ر�و	اي�	ت�ه� ل� ا ث�	ب	ت	 ف� ا	ل�ك�ت	اب� و	الس5ن�ة� ا	لص�ح� ش	ةR, أ	و� م�	ال	ف	ةR ل�م	 م	ع�ن	اه�, أ	و� م�	از	ف	ةR ف	اح�

ل	ة� و	ال�ع	و	ام� والر�ع	اع� .  ذ	ر	ه� م	ن� ي�	غ�ت�	ر5 ب�ه� م�ن	 ا	ل�	ه	 إ�ل� ع	ل	ى س	ب�يل� ا	ل�ق	د�ح� ف�يه�, ل�ي	ح�
 �ع�ون� أ�ق	س�ام� ك�ث�ير�ة و�ال	و�اض�

 �ه�%%م	 ز�ن�اد�ق�%%ة ن%	 ,م� Rي��ب ا ت�	ر�غ�ي��بR و	ت�	ر�ه� اد�يث	 ف�يه	�� ن�ون	 ص���ن��عbا, ي	ض	��ع�ون	 أ	ح	�� ب�ون	 أ	ن��ه���م� ي��س��� ن��ه���م� م�ت�	ع	ب���د�ون	 ي	�س	�� و	م�
, ل�ي��ع�م	ل	 ب�	ا .  	ع�م	ال� و	ف� ف	ض	ائ�ل� ا	ل�

قد تكون علته ذلك. 
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ث�يث�  ا�ل	ِعاَب�اع�ث� ا�ل	ح�

ر�ون� ا�ل	م�ق	ل�وب�  ا�لن%&و	ع� ا�لث&ان�ي و�ال	ع�ش	

ه�  ن�اد� ك�ل!ه� أ�و	 ب%�ع	ض� و�ق�د	 ي�ك�ون� ف�ي ا�ل	�س	
�و&ل�  ,ف�ال	 ر	 �8 آخ	� ا ا	ل�	��د�يث� ع	ل	�ى م	ت� ذ	 ن	اد	 ه	�� م�, إ�س�� ي	� ق	�د�م	 ع	ل	ي�ه�� ار�ي�, ح� اد	 ل�ل�ب�خ	� ث�ي ب�	غ��د	 ك	م	ا ر	ك�ب	 م	ه	ر	ة� م�	د�

, و	م	ا ه�و	 م�ن� ح	د�يث� , و	ق�	ل	ب�وا ع	ل	ي�ه� م	ا ه�و	 م�ن� ح	د�يث� س	ال�8 ع	ن� ن	اف�ع8 ن	اد8 آخ	ر	 ا ا	ل�	د�يث� ع	ل	ى إ�س� 	 ه	ذ	 و	ر	ك�ب�وا م	ت�
د�يث8 ا ر	د� ك���ل� ح	�� ا ق�	ر	أ	ه	�� , ف�	ل	م�� د�يث8 أ	و� أ	ز�ي	��د	 ائ	ة� ح	� , و	ه�و	 م�ن	 ا	ل�ق	ب�يل� ا	لث�ان� و	ص	ن�	ع�وا ذ	ل�ك	 ف� ن	�و� م��� ن	اف�ع8 ع	ن� س	ال�8
ا, و	ع	ر	ف���وا د  ���ا ق�	ل	ب���وه� و	ر	ك�ب���وه�, ف�	ع	ظ���م	 ع�ن���د	ه�م� ج���

دR م� عR و	اح��� ن	اد8 إ�ل	�� م	ت�ن���ه�, و	ل	��� ي�	ر�ج� ع	ل	ي���ه� م	و�ض��� ن	اد�ه�, و	ك���ل� إ�س��� إ�ل	�� إ�س���
	ه� ا	لل�ه� و	أ	د�خ	ل	ه� ا	ل��ن	ان	- .  , -ف�	ر	ح� ا ا	لش�أ�ن� م	ن�ز�ل	ت	ه� م�ن� ه	ذ	

م� ب�ض	��ع�ف�ه� �� ا	ل��ك��� ن	د� ا	ل�	��د�يث� ا	ل�م�ع	ي� م� ب�ض	��ع�ف� س	�� ر8و ه	ه�ن	ا ع	ل	ى أ	ن�ه� ل	 ي�	ل�ز	م� م�ن	 ا	ل��ك��� و	ق	د� ن�	ب�ه	 ا	لش�ي�خ� أ	ب�و ع	م�
ه� .  ا ا	ل�و	ج� , إ�ل� أ	ن� ي�	ن�ص� إ�م	امR ع	ل	ى أ	ن�ه� ل	 ي��ر�و	ى إ�ل� م�ن� ه	ذ	 ن	ادR آخ	ر� ه�; إ�ذ� ق	د� ي	ك�ون� ل	ه� إ�س� ف� ن�	ف�س�

ر�ون�  ا�لن%&و	ع� ا�لث&ال�ث� و�ال	ع�ش	
ب	ل� و	ب�	ي	ان� ا	ل�	ر�ح� و	الت��ع�د�يل�  ب	ل� ر�و	اي�	ت�ه� و	م	ن� ل	 ت��ق� م	ع�ر�ف	ة� م	ن� ت��ق�
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ث�يث�  ا�ل	ِعاَب�اع�ث� ا�ل	ح�

ِعاَب�ول�  و	ار�م� ا	ل�م���ر�وء	ة�,ا�ل	م�ق	 ق� و	خ	�� ب	اب� ا	ل�ف�س�� ن� أ	س��� ال�مbا م�� ل�م� ا	ل�ع	اق�ل� ا	ل�ب	ال�غ�, س	� ا ي�	ر�و�يه� و	ه�و	 ا	ل�م�س� ا	لث��ق	ة� ا	لض�اب�ط� ل�م	
, ف	�إ�ن� د�ث	 ع	ل	��ى ا	ل�م	ع�ن	� �bا إ�ن� ح	� ف�ظ��ه�), ف	اه� ن� ح� د�ث	 (م�� , ح	اف�ظ�bا إ�ن� ح	� و	أ	ن� ي	ك�ون	 م	ع	 ذ	ل�ك	 م�ت�	ي�	ق�ظbا غ	ي��ر	 م�غ	ف�ل8

ت	ل� ش	ر�طR م��ا ذ	ك	ر�ن	ا ر�د�ت� ر�و	اي�	ت�ه� .  ا�خ�

ن��ه���م� ل	��ه�, أ	و� ��� م� ة�, أ	و� ا�ث��ن�	ي� 	ئ�م���� ي��ل� ع	ل	ي���ه�, أ	و� ب�ت�	ع���د�يل� ا	ل� ت�ه	ار�ه� ب���ال�	ي�� و	الث��ن	��اء� ا	ل�	م� ال	���ة� ا	ل���ر�او�ي ب�اش��� و	ت�	ث�ب����ت� ع	د	
, و	ل	و� ب�ر�و	اي	ت�ه� ع	ن�ه� ف� ق�	و�ل8 .  يح� د8 ع	ل	ى ا	لص�ح� و	اح�

ح�  , ف�	ق	ال	 ك�ل5 ح	ام�ل� ع�ل�م8 ق�ال� ا�ب	ن� ا�لص&ل� و	ت�	و	س�ع	 ا�ب�ن� ع	ب�د� ا	ل�ب�	ر�
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ث�يث�  ا�ل	ِعاَب�اع�ث� ا�ل	ح�

م�س�ائ�ل� 

 "�أ�ل�ة "م�س	
ِعاَب�ل� ر�و�اي%�ت�ه�  ذ	ب	ا�لت&ائ�ب� م�ن� ا�ل	ك�ذ�ب� ف�ي ح�د�يث� ا�لن&اس� ت%�ق	 ان	 ق	��د� ك	�� �, ف	أ	م���ا إ�ن� ك	�� ر8 ا	لص���ي��ر	ف� 	ب��� ب	ك��� ف��bا ل� ل	 خ�

ب	�ل� ار�ي� أ	ن���ه� ل	 ت��ق� ي�خ� ا	ل�ب�خ	� ي��د�ي� ش	� ر8 ال��م	 ح� ع	��ن� أ	ح�	�د	 ب��ن� ح	ن�ب	��ل8 و	أ	ب��� ب	ك�� ا, ف�	ن�	ق	ل	 ا�ب���ن� ا	لص���ل	 bم�د	ع	د�يث� م�ت�	ل�	ف� ا
ق	اط� م	ا ت�	ق	د�م	 م�ن� ح	د�يث�ه� .  د8 و	ج	ب	 إ�س� 5 م	ن� ك	ذ	ب	 ف� خ	ب	8 و	اح� ع	ان� ا, و	ق	ال	 أ	ب�و ا	ل�م�ظ	ف�ر� الس�م� bد	ب	ت�ه� أ	اي�	ر�و

 ( ر�ر�ت�(ق%�ل	ت� ل	��ه�، و	ق	��د� ح	�� ن��ه���م� م	��ن� ي�	ت���م� ق�	ت�� ذ�ب� ف��� ا	ل�	��د�يث� ا	لن�ب	��و�ي�, و	م� د	 ا	ل�ك	�� اء� م	��ن� ك	ف���ر	 م�ت�	ع	م��� ن	 ا	ل�ع�ل	م	�� و	م���
ذ	ل�ك	 ف� ا	ل�م�ق	د�م	ات� . 

ي���د�ي5 ع� إ�ل	ي�ه� ف�	ق	ال	 ا�ب���ن� ا	ل�م�ب	��ار	ك� و	أ	ح�	��د� ب���ن� ح	ن�ب	��ل8 و	ال��م	 	 ل	ه� ا	لص�و	اب� ف�	ل	م� ي�	ر�ج� و	أ	م�ا م	ن� غ	ل�ط	 ف� ح	د�يث8 ف�	ب��ي�

ق� ب�	��ن� ا ي�	ل�ت	ح��� ذ	 م� ر�ج���وع�ه� إ�ل	�� ا	لص���و	اب� ع�ن	��ادbا, ف�	ه	�� ان	 ع	��د	 ب	��ل� ر�و	اي�	ت���ه� أ	ي�ض��bا, و	ت�	و	س���ط	 ب�	ع�ض���ه�م�, ف�	ق	��ال	 إ�ن� ك	�� ل	 ت��ق�
ا, و	إ�ل� ف	ل	 و	ا	لل�ه� أ	ع�ل	م� .  bد ك	ذ	ب	 ع	م�

د8, و	ي	�ت	ن���ب� ا	لش���و	اذ� ل8 م�ع�ت	م	�� ن� أ	ص��� ن	, ف	ل	 ي�	��د�ث� إ�ل� م��� ا أ	م�ك	�� ذ�ب� ك�ل�م	�� ن	 ا	ل�ك	�� ر5ز� م��� ن� ه	اه�ن	��ا ي�	ن�ب	غ���ي ا	لت�ح	�� و	م���
ي أ	ب�و  , ف�	ق	د� ق	ال	 ا	ل�ق	اض� و	ال�م�ن�ك	ر	ات�
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ث�يث�  ا�ل	ِعاَب�اع�ث� ا�ل	ح�
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ث�يث�  ا�ل	ِعاَب�اع�ث� ا�ل	ح�

ا   ن��ه	���� ر8و ع	ل	����ى م	ر	ات�����ب	 م� ي�خ� أ	ب�����و ع	م����� ل�����م	 ا	لش����� 	���� ذ	ل�����ك	 أ�م�����ورR ك	ث�ي	����ةR ي�	ع�س�����ر� ض	����ب�ط�ه	ا, و	ق	����د� ت	ك	 و	ب�	ي�
 و	ث	�����)1(

, ي�	ن�ب	غ�ي ا	لت��و�ق�يف� ع	ل	ي��ه	ا .  	ش�خ	اص8 ح	اتR ل� ا�ص�ط�ل	
, ف�%%ي ا�لر&ج�%%ل�  ار�ي& إ�ذ�ا ق�%%ال� ن	��از�ل�م�%%ن	 ذ�ل�%%ك� أ�ن& ا�ل	ِعاَب�خ�%% " ف	��إ�ن�ه� ي	ك���ون� ف��� أ	د�ن	�� ا	ل�م	 Rر��	ظ	و� "ف�ي��ه� ن	ن���ه�" أ	ت�وا ع	ك��	س"

, ف�	ل�ي��ع�ل	م� ذ	ل�ك	 .  ر�يح� ه�, و	ل	ك�ن�ه� ل	ط�يف� ا	ل�ع�ب	ار	ة� ف� ا	لت�ج� و	أ	ر�د	ئ�ه	ا ع�ن�د	
" أ	و� "م		ل��5ه�و�ق�%%ال� ا�ب	%%ن� م�ع�ي%%ن8  Rد�وق��	"ص 	ا ق�ي��ل	ات�8 إ�ذ " ف�	ه���و	 ث�ق	��ةR ق	��ال	 ا�ب���ن� أ	ب��� ح	�� Rأ�س��	ب���ه� ب 	ي���س	ا ق��ل���ت� "ل	إ�ذ :

ت�ب� ح	د�يث	ه� و	ي�	ن�ظ�ر� ف�يه� .  " أ	و� "ل	 ب	أ�س	 ب�ه�" ف�	ه�و	 م��ن� ي	ك� ق� ا	لص�د�

جر في تقريب التهذيب ص1 Aفرد بصفة4 - قال ابن حKثق الناس، أو بتكرير الصفة لفظا كثقة ثقة أو معنى كثقة حافظ. الثالثة: من أ Qك6د مدحه إما بأفعل كأوKفأما المراتب، فأولها: الصحابة؛ فأصرح بذلك لشرفهم. الثانية: من أ :

كثقة أو متقن أو ثAبQت أو عدل. الرابعة: من قصر عن درجة الثالثة قليل، و̀اليه الشارة بصدوق، أو ل بأس به، أو ليس به بأس. الخامسة: من قصر عن درجة الرابعة قليل، و̀اليه الشارة بصدوق سيئ الحفظ، أو صدوق يAه�م،

أو له أوهام، أو يخطئ، أو تغير بأخرة، ويلتحق بذلك من رKمي بنوع من البدعة كالتnشAيZع، والقAدAر، والنصب، والرجاء، والتجهZم مع بيان الداعية من غيره. السادسة: من ليس له من الحديث إل القليل،g ولم يثبت فيه ما يKترك

حديثه من أجله و̀اليه الشارة بلفظ مقبول حيث يKتابع و̀ال فلي]ن الحديث. السابعة: من روى عنه أكثر من واحد، ولم يوثnق، و̀اليه الشارة بلفظ مستور، أو مجهول الحال. الثامنة: من لم يوجد فيه توثيق مKعQتAبAر ووجد فيه إطلق

ثnق أAلQبAتnةA وضع6ف مع ذلك بقادح، و̀اليه الشارة بمتروك أو متروك الحديث، أو52الضعف، ولو لم يفسnر، و̀اليه الشارة بلفظ ضعيف.  AوKق، و̀اليه الشارة بلفظ مجهول. العاشرة: من لم يnعنه غير واحد ولم يوث �التاسعة: من لم يرو 

بة الف�كAر ص ( QخKعليه اسم الكذب والوضع. وقال ابن حجر في شرح ن Aق�لQطKبالكذب. الثانية عشرة: من أ Aم�هZثم الطعن يكون بعشرة أشياء بعضها أشد في القدح من بعض،30واهي الحديث، أو ساقط. الحادية عشرة: من ات :(

خمسة منها تتعلق بالعدالة، وخمسة تتعلق بالضبط، ولم يحصل العتناء بتمييز أحد الق�سمين من الخر لمصلحة اقتضت ذلك وهي ترتيبها على الشد، فالشد في موجب الرد على سبيل التدلي؛ لن الطعن إما أن يكون: لكذب

الراوي في الحديث النبوي بأن يروي عنه -صلى ال عليه وسلم- ما لم يقله متعمدا لذلك، أو تهمته بذلك بأن ل يKروى ذلك الحديث إل من جهته، ويكون مخالفا للقواعد المعلومة، وكذا من عرف بالكذب في كلمه، و̀ان لم

ش غلطه أي: كثرته. أو غفلته عن التقان. أو فسقه أي: بالفعل والقول مما ل يبلغ الكفر، وبينه وبين الول عموم، و̀انما أفرد الول؛ لكون القدQح به أشد في هذا QحKيظهر منه وقوع ذلك في الحديث النبوي، وهذا دون الول. أو ف

دAثA على خلف المعروف عن النبي QحAعرف فيه تعديل ول تجريح معين. أو بدعته، وهي اعتقاد ما أKم. أو مخالفته أي: للثقات. أو جهالته بأن ل يZوهnمه بأن يروي على سبيل التQهAد فسيأتي بيانه. أو وAالفن، وأما الفسق بالمعتق

-صلى ال عليه وسلم- ل بمعاندة، بل بنوع شبهة. أو سوء حفظه، وهو عبارة عن أل يكون غلطه أقل من إصابته. فالسبب الول: وهو الطعن بكذب الراوي في الحديث النبوي هو الموضوع والحكم عليه بطريق الظnن الغالب

 والسبب الثالث: المKنQكAر على رأي من ل يشترط في المنكر قيد المخالفة. وكذا السبب الرابع والخامس: فمن فحش غلطه53ل بالقطع. والسبب الثاني: من أقسام المردود وهو ما يكون بسبب تهمة الراوي بالكذب هو المتروك. 

أو كثرت غفلته أو ظهر فسقه فحديثه منكر. والسبب السادس: هو الوهم إن اطلع عليه بالقرائن الدالة على وهم الراوي من وصل مرسل أو منقطع، أو إدخال حديث في حديث، أو نحو ذلك من الشياء القادحة، وتحصل معرفة

ذلك بكثرة التnتAب]ع، وجمع الطرق هو المعلل. والسبب السابع: المخالفة، فإن كانت واقعة بسبب تغيير سياق السناد، فالواقع فيه ذلك التغيير هو مKدQرAج السناد. وأما مدرج المتن فهو أن يقع في المتن كلم ليس منه، فتارة يكون

. وقد تكون المخالفة بتقديم أو تأخير pن بعدهم بموضوع من كلم النبي -صلى ال عليه وسلم- من غير فصلAن م�فة بدمج موقوف من كلم الصحابة أو مAفي أوله وتارة في أثنائه، وتارة في آخره وهو الكثر، وقد تكون المخال

، وهذا هو المزيد في متصل السانيد. أو بإبدال الراوي ول مKرAج6ح لحدى الروايتين على الخرى، فهذا هو المضط]رب. السبب الثامن: الجهالة pرة وهذا هو المقلوب. أو تكون بزيادة راوKرة بن كعب، وكعب بن مKفي السماء كم

بالراوي، وسببها أمران أن الراوي قد تكثر نعوته من اسم أو كنية أو لقب أو صفة أو ح�رفة أو نسب فيKشتهر بشيء منها، فيKذكر بغير ما اشتهر به لغرض من الغراض، فيKظن أنه آخر فيحصل الجهل بحاله، وقد يكون مKق�لq من

الحديث فل يكثر الخذ عنه، أو ل يKسAمnى اختصارا، فإن سمي الراوي وانفرد راوp واحد بالرواية عنه فهو مجهول العين كالمبهم فل يقبل حديثه، و̀ان روى عنه اثنان فصاعدا، ولم يوث]ق فهو مجهول الحال، وهو المستور، وقد قبل

د]ه، وقيل: يKقبل من لم يكن داعية إلى بدعته في الصح إل إن روى ما Aلف في قبوله ورKقبل صاحبها الجمهور، والثاني اختAروايته جماعة وردها الجمهور. السبب التاسع: البدعة وهي إما أن تكون بمكف6ر أو بمفس6ق، فالول ل ي

 الحديث، و̀ان كان طارئا إما لكبر الراوي أو ذهاب بصره أو احتراق كتبه، فهو المختل�ط، والحكم فيه أن ما54يقو]ي بدعته فيKرد على المذهب المختار. السبب العاشر: سوء الحفظ إن كان لزما فهو الشاذ] على رأي بعض أهل 

ق6فA فيه، وكذا من اشتبه المر فيه، و̀انما يKعرف ذلك باعتبار الخذين عنه. ومتى تKوبع السي6ئ الحفظ بمعتبAر، كأن يكون فوقه أو مثله ل دونه، وكذا المختلط الذي لم يتميز، KوKو̀اذا لم يتميز ت Aل�بKي]ز قAمAحدث به قبل الختلط إذا ت

والمستور والسناد المرسل، وكذا المدلس إذا لم يعرف المحذوف منه صار حديثهم حسنا ل لذاته بل باعتبار المجموع من المتاب�ع والمتابAع. 
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ث�يث�  ا�ل	ِعاَب�اع�ث� ا�ل	ح�

ر�ي! أ�ن&%%ه� ق�%ال�  د� ب	%ن� ص�%ال�ح8 ا�ل	م�ص	%% م�% ح� ع�%ن	 أ�ح	 ي��ع� ع	ل	��ىو�ر�و�ى ا�ب	ن� ا�لص&%ل� ع	 ا	ل�	م� ل	 ي��ت��ر	ك� ا	لر�ج���ل� ح	ت��� ي	�ت	م���
ت�	ر�ك� ح	د�يث�ه� . 

ن� د	ه�م� ب�	��ا ع	��ر	ف	 م��� م� م	ق	اص��� ه	�� م	 ف��� ذ	ل���ك	 و	ال�و	اق���ف� ع	ل	��ى ع�ب	��ار	ات� ا	ل�ق	��و�م� ي�	ف� ح� ا	ل�ك	ل	 و	ق	��د� ب	س	��ط	 ا�ب���ن� ا	لص���ل	
د� إ�ل	 ذ	ل�ك	 و	ا	لل�ه� ا	ل�م�و	ف�ق� .  , و	ب�ق	ر	ائ�ن� ت��ر�ش� و	ال� 	ح� �م� ف� غ	ال�ب� ا	ل�

ع�ب	ار	ت�
ح�  ل	ة�ق�ال� ا�ب	ن� ا�لص&ل� ل� ز	م	ان�ن	ا, و	ل	� ي�	ب�ق	 إ�ل� م�ر	اع	اة� ا�ت�ص	ال� ا	لس�ل�س� ل�ي�ة� ف� غ	ال�ب� أ	ه� 	ه� : و	ق	د� ف�ق�د	ت� ش�ر�وط� ا	ل�

ق8 و	ن	�و�ه�, و	أ	ن� ي	ك�ون	 ذ	ل�ك	 م	أ�خ�وذbا ع	ن� ض	ب�ط� س		اع�ه� م�ن� م	ش	اي��ه� ه�ورbا ب�ف�س� ن	اد�, ف�	ي�	ن�ب	غ�ي أ	ن� ل	 ي	ك�ون	 م	ش� ف� ا	ل��س�
ا ا	لش�أ�ن� و	ا	لل�ه� أ	ع�ل	م�.  ر	ة� ب�	ذ	 ل� ا	ل��ب�� م�ن� أ	ه�

ر�ون�  ا�لن%&و	ع� ا�لر&اب�ع� و�ال	ع�ش	
ي�ف�ي�ة� س		اع� ا	ل�	د�يث� و	ت		م5ل�ه� و	ض	ب�ط�ه�  ك	

م� ت�ل	 ح� ل�ك	 ا	ل�ك�ف�ار� إ�ذ	ا أ	د�و�ا م	ا ح		ل�وه� ف� ح	ال� ك	م	ال��م�, و	ه�و	 ا	ل� , و	ك	ذ	 ب	ار	 	خ� ح5 ت		م5ل� ا	لص�غ	ار� ا	لش�ه	اد	ة	 و	ال� ي	ص�
م� .  و	ال��س�ل	

د8 ���د	 ا ب� ل	ه	�� ا ق�	ب�� 	ع�ص	��ار� و	م	�� ل� ه	ذ�ه� ا	ل� ان� ا	ل�	د�يث	 ا	لن�ب	و�ي� و	ال�ع	اد	ة� ا	ل�م�ط�ر�د	ة� ف� أ	ه� و	ي�	ن�ب	غ�ي ا	ل�م�ب	ار	اة� إ�ل	 إ�س�	اع� ا	ل�و�ل�د	
ت	أ�ن	س���وا ر�ه�, ث���� ب�	ع���د	 ذ	ل���ك	 ي�س	��م�ى س		�اعbا, و	اس� ن� ع�م��� ن�ي	 م��� ت	ب� ل	ه� ح�ض�ورR إ�ل	 ت		ام� خ	�س� س� م�ت	ط	او�ل	ة8 أ	ن� ا	لص�غ�ي	 ي�ك�

	�د�يث� م	�م��ود� ب���ن� ا	لر�ب�ي��ع�  ا ر	س��ول� ا	لل��ه� ف�� ذ	ل��ك	 ب� م� و	ه���و	 ا�ب���ن� أ	ن��ه� ع	ق	��ل	 م	��ةb م	�ه	�� ن� د	ل���و8 ف�� د	ار�ه��� ه� م�� ه���  ف�� و	ج�
ن�ي	  ن�ي	 . خ	�س� س� 	 ا	لس�م	اع� و	ال��ض�ور�, و	ف� ر�و	اي	ة8 و	ه�و	 ا�ب�ن� أ	ر�ب	ع� س�  ر	و	اه� ا	ل�ب�خ	ار�ي5 ف	ج	ع	ل�وه� ف�	ر�قbا ب�	ي�

ار�, و	ق	��ال	 ب�	ع���ض� ا	لن���اس� ل	 اب���ة� و	ال��م	� 	� ا	لد� ي�ي��ز�, و	ق	�ال	 ب�	ع�ض��ه�م� أ	ن� ي��ف	��ر�ق	 ب�	ي� ن� ا	لت�م� و	ض	ب	ط	ه� ب�	ع���ض� ا	ل��ف��اظ� ب�س���
ار� ف��� ذ	ل���ك	 ك�ل���ه� ع	ل	��ى د	 ث���ون	 و	ال�م	�� ر�ون	 ث	ل	 , و	ق	��ال	 آخ	�� Rر ن	ةb و	ق	��ال	 ب�	ع���ض� ع	ش��� ر�ين	 س	�� ي�	ن�ب	غ���ي ا	لس���م	اع� إ�ل� ب�	ع���د	 ا	ل�ع�ش���

 . Rاع		ه� س	ل 	ع�ق�ل� ك�ت�ب	5 ي� ي�يز�, ف	م	ت	 ك	ان	 ا	لص�ب� ا	لت�م�
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ث�يث�  ا�ل	ِعاَب�اع�ث� ا�ل	ح�

ر8و و	ب�	ل	غ	ن	ا ع	ن� إ�ب��ر	اه�يم	 ب�ن� س	ع�يد8 ا	ل�	و�ه	ر�ي� أ	ن�ه�  ل	ق�ال� ق	ال	 ا	لش�ي�خ� أ	ب�و ع	م� ن�ي	 ق	�د� ح��� ب�ي ا ا�ب���ن	 أ	ر�ب	�ع� س�� ر	أ	ي�ت� ص	�
ر	 أ	ن�ه� إ�ذ	ا ج	اع	 ي�	ب�ك�ي .  , غ	ي�� إ�ل	 ا	ل�م	أ�م�ون� ق	د� ق�	ر	أ	 ا	ل�ق�ر�آن	 و	ن	ظ	ر	 ف� ا	لر�أ�ي�

ث		ان�ي	ةR: و�أ�ن%	و�اع� ت�ح�مgل� ا�ل	ح�د�يث� 
: ا�لس&م�اع�  �و&ل� م� ا�ل	 ا�ل	ق�س	
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ث�يث�  ا�ل	ِعاَب�اع�ث� ا�ل	ح�

ر�ون�  ا�لن%&و	ع� ا�ل	خ�ام�س� و�ال	ع�ش	
ي�يد�ه�  ك�ت	اب	ة� ا	ل�	د�يث� و	ض	ب�ط�ه� و	ت�	ق�

ل�م8 ع	ن� أ	ب� س	ع�يد8 م	ر�ف�وعbا  يح� م�س� ح�ه� ق	د� و	ر	د	 ف� ص	ح� و	ى ا	ل�ق�ر�آن� ف�	ل�ي	م�  .  م	ن� ك	ت	ب	 ع	ن� ش	ي�ئbا س�
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ث�يث�  ا�ل	ِعاَب�اع�ث� ا�ل	ح�

ح�  , و	أ	ب���و م�وس	��ى, و	أ	ب���وق�ال� ا�ب	ن� ا�لص&%ل� ع�ود8, و	ز	ي���د� ب���ن� ث	��اب�ت8 , و	اب���ن� م	س��� ر� ة� ذ	ل���ك	 ع�م	�� و	م����ن� ر�و�ين	��ا ع	ن���ه� ك	ر	اه	��
اب	ة� و	الت�اب�ع�ي	 .  س	ع�يد8, ف� ج		اع	ة8 آخ	ر�ين	 م�ن� ا	لص�ح	

, ف��ق�ال�  ر�و ب���ن� ال�ع	��اص� , و	ع	ب�د� ا	لل���ه� ب���ن� ع	م�� Rس	ن	أ	ن�, و	س	ل�	اب��ن�ه� ا	ل�ي�, و	و� ف�ع�ل�ه� ع	أ 	ل�ك	ة� ذ	اح	ن�ه� إ�ب	ا ع	م��ن� ر�و�ين	و
اب	ة� و	الت�اب�ع�ي	 .  ج	�ع8 م�ن� ا	لص�ح	

 ( � أ	ن� ر	س�ول	 ا	لل�ه� (ق%�ل	ت� يح	ي� ل� ف��� أ	و	ائ�ل�ق�ال�  و	ث�	ب	ت	 ف� ا	لص�ح� ا ا	ل�ف	ص��� ذ	 	ب� ش	اه8", و	ق	د� ت		��ر�ر	 ه	�� ت�ب�وا ل� "ا�ك�
د� .  , و	ل�ل�ه� ا	ل�	م� ك�ت	اب�ن	ا ا	ل�م�ق	د�م	ات�

ذ�ن� , و	ال�� ي	� ي�	�اف� ا�ل�ت�ب	اس���ه� ب��ال�ق�ر�آن� ان	 ح� ي	 ع	�ن� ذ	ل��ك	 ك	� د8 ل	ع	�ل� ا	لن��ه�� ح� و	غ	ي��ر� و	اح�� ق	�ال	 ا	ل�ب�	ي��ه	ق��ي5 و	اب���ن� ا	لص��ل	
ي	 أ�م�ن	 ذ	ل�ك	 و	ا	لل�ه� أ	ع�ل	م� .  ف�يه� ح�

Rائ�ع , ش	� Rف�يض	ت رR م�س��� ا أ	م�� ذ	 , و	ه	�� و�يغ� ك�ت	اب	��ة� ا	ل�	�د�يث� 	ع�ص	ار� ا	ل�م�ت	أ	خ�ر	ة� ع	ل	�ى ت	س�� و	ق	د� ح�ك�ي	 إ�ج�	اع� ا	ل�ع�ل	م	اء� ف� ا	ل�
ذ	ائ�عR, م�ن� غ	ي�� ن	ك�ي8 . 

ك�ل� ن���ه�, أ	و� ق	��د� ي�ش��� ك�ل� م� ب�ط	 م	��ا ي�ش��� ن	 ا	ل�ع�ل���وم� أ	ن� ي	ض��� , أ	و� غ	ي����ه� م��� ات�ب� ا	ل�	��د�يث� ا, ف�	ي�	ن�ب	غ���ي ل�ك	�� ذ	 ف	��إ�ذ	ا ت�	ق	��ر�ر	 ه	��

, و	ل	�و� ق�	ي��د	 	� ا	لن��اس� لb و	إ�ع�ر	ابbا, ع	ل	ى م	ا ه�و	 ا	ل�م�ص�ط	ل	ح� ع	ل	ي��ه� ب�	ي� ع	ل	ى ب�	ع�ض� ا	لط�ل	ب	ة�, ف� أ	ص�ل� ا	ل�ك�ت	اب� ن�	ق�طbا و	ش	ك�
ي	ة� ل	ك	ان	 ح	س	نbا .  ف� ا	ل�	اش�

ن�ب	��لR -و	ق	��د� ه� ح	 ب���ن� ع	م��� م	ام� أ	ح�	��د� ل� ر8 ق	ال	 ا	ل�� ق�يق� و	الت��ع�ل�يل� ف� ا	ل�ك�ت	اب� ل�غ	ي�� ع�ذ� ر	ه� ا	لت�د� يح�ه�, و	ي�ك� و	ي�	ن�ب	غ�ي ت�	و�ض�
و	ج� م	ا ت	ك�ون� إ�ل	ي�ه� .  ع	ل�, ف	إ�ن�ه� ي	�ون�ك	 أ	ح� ت�ب� د	ق�يقbا- ل	 ت�	ف� ر	آه� ي	ك�

ح�  � د	ائ�ر	ةR و	م����ن� ب�	ل	غ	ن	��ا ع	ن���ه� ذ	ل���ك	 أ	ب���و ا	لز�ن	��اد�, و	أ	ح�	��د� ب���ن�ق�%%ال� ا�ب	%ن� ا�لص&%ل� د�يث�	ي� 	�� ك���ل� ح	�� و	ي�	ن�ب	غ���ي أ	ن� ي��ع	��ل	 ب�	ي�
5, و	اب�ن� ج	ر�ير8 ا	لط�ب	�ي5 .  , و	إ�ب��ر	اه�يم� ا	ل�	ر�ب� ن�ب	ل8 ح	

 ( - . (ق%�ل	ت� 	ه� ا	لل�ه� ت�	ع	ال	 م	ام� أ	ح�	د	 ب�ن� ح	ن�ب	ل8 -ر	ح� ق	د� ر	أ	ي��ت�ه� ف� خ	ط� ا	ل��
 gاد�ي ا ا	لن�5ق�ط	ة	 . ق�ال� ا�ل	خ�ط�يب� ا�ل	ِعاَب%�غ	د� ا ن�	ق	ط	 ف�يه	 , ف	إ�ذ	ا ق	اب�	ل	ه	 bل	ف	غ 	ة	ائ�ر و	ي�	ن�ب	غ�ي أ	ن� ي�	ت��ر�ك	 ا	لد�

ح�  ط�ر8,ق�ال� ا�ب	ن� ا�لص&ل� ل	ة	 ف� أ	و�ل� س	�� ر	 س	ط�ر8 و	ال�	ل	 ع	ل� "ع	ب�د�" آخ� نR, ف�	ي	ج� ت	ب	 "ع	ب�د� ا	لل�ه� ف�ل	 ر	ه� أ	ن� ي�ك� : و	ي�ك�
د8 .  ت�ب�ه� ف� س	ط�ر8 و	اح� ب	ل� ي	ك�
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رbاق�ال�  ي�� أ	م�, ف	�إ�ن� ف�ي�ه� خ	 ر�ر	 ف	ل	 ي	س��� م� ع	ل	�ى ر	س���ول�ه�, و	إ�ن� ت	ك	� ة� و	الس���ل	 و	ل�ي�ح	اف�ظ� ع	ل	��ى ا	لث��ن	�اء� ع	ل	��ى ا	لل��ه�, و	الص���ل	
ك	ث�يbا . 

م��ولR ع	ل	��ى أ	ن��ه� أ	ر	اد	 ا	لر�و	اي	��ة	 ق	�ال	 ا	ل�	ط�ي�ب� و	ب�	ل	غ	ن��ق�ال�  ة8 ف	م	ح� ن� غ	ي��� ص	�ل	 م	�ام� أ	ح�	�د	 م�� ن� خ	�ط� ا	ل�� د	 م�� و	م	ا و�ج��
 �  ن�ط�قbا ل	 خ	ط ا . أ	ن�ه� ك	ان	 ي�ص	ل�ي ع	ل	ى ا	لن�ب�

ح�  زbا ق�ال� ا�ب	ن� ا�لص&ل� ةb ل	 ر	م��� ل�يم	 م�	ل�س	�� ة	 و	الت�س��� ت���ب� ا	لص���ل	 م�",ق�%%ال� و	ل�ي	ك� و	ل	 ي��ق�ت	ص	��ر� ع	ل	��ى ق�	و�ل�ه� "ع	ل	ي���ه� ا	لس���ل	
ت�ب�  ل	ة . bي�	ع�ن� و	ل�ي	ك� ح	ةb ك	ام�  و	اض�

ن� م	و�ث���وق8 ب���ه� ض	��اب�ط8 ق�ال�  ه� أ	و� غ	ي����ه� م��� د8, و	م	��ع	 ن�	ف�س��� ل8 م�ع�ت	م	�� ل	ه� ب�أ	ص��� د�د	ق�ال� و	ل�ي��ق	اب���ل� أ	ص��� ن� ا	لن���اس� م	��ن� ش	�� و	م���
ه�  ا م	ر�ف�وضR م	ر�د�ودR . ق�ال� و	ق	ال	 ل	 ي��ق	اب�ل� إ�ل� م	ع	 ن�	ف�س� و	ه	ذ	

ن� يح� و	غ	ي������� ذ	ل������ك	 م������ ب�يب� و	الت�ص������ح� ر�ي�����ج� و	الت�ض������ ا ي�	ت�	ع	ل������ق� ب�الت�خ� ر8و ع	ل	�����ى م	����� ي�خ� أ	ب������و ع	م������ ل������م	 ا	لش������ و	ق	�����د� ت	ك	
ا .  د  م	 ف�يه� ج� ح	ات� ا	ل�م�ط�ر�د	ة� و	ال�	اص�ة� م	ا أ	ط	ال	 ا	ل�ك	ل	 ص�ط�ل	 ا	ل�

ن	اد	ي�ن�, أ	و� س��� 	�� ال�� و�ي��ل� أ	و� ا	ل�	��ائ�ل� ب�	ي� ن� ا	لت�ح� ل	��ةR, م��� م	 ا "ح" م�ه� ن	اد	ي�ن�, و	أ	ن��ه	�� س��� 	�� ال�� ل���م	 ع	ل	��ى ك�ت	اب	��ة� "ح" ب�	ي� و	ت	ك	
 . " ع�ب	ار	ةb ع	ن� ق�	و�ل�ه� "ا	ل�	د�يث	

 ( ى ب�	ع�ض��ه�م�(ق%�ل	ت� , و	ح	ك	�� 	و�ل� ه�ور� ا	ل� ر� و	ال�م	ش��� ن	ادR آخ	� ةR, أ	ي� إ�س�� اءR" م�ع�ج	م	� ا "خ	� و	م�ن� ا	لن�اس� م	�ن� ي��ت�	و	ه�م� أ	ن��ه	�
ال��ج�	اع	 ع	ل	ي�ه� . 

  
ر�ون�  ا�لن%&و	ع� ا�لس&اد�س� و�ال	ع�ش	

ف	ة� ر�و	اي	ة� ا	ل�	د�يث�  ص�

ح�  ظ� ا	ل��ر�او�ي أ	و� ت	��ذ	ك5ر�ه�,ق�ال� ا�ب	ن� ا�لص&ل� ف��� ن� ح� ت�	ر	ط	 ب�	ع�ض�ه�م� أ	ن� ت	ك�ون	 ا	لر�و	اي	��ة� م�� د	 ق�	و�مR ف� ا	لر�و	اي	ة�, ف	اش� : ش	د�
 . ( 	ر�و	ز�ي� (ا	لش�اف�ع�ي�

� ال ن� ر8 ا	لص�ي�د	ل	 , و	أ	ب� ح	ن�يف	ة	, و	أ	ب� ب	ك� و	ح	ك	اه� ع	ن� م	ال�ك8
	�ط� غ	ي����ه�, و	إ�ن� ان	 ب� م	ع� ع	ل	ي���ه�, و	إ�ن� ك	�� ل�ك	 ا	ل���ذ�ي ي	س��� , ب�ث�ب�وت� س		اع� ا	لر�او�ي ل��ذ	 ه�ور� ت�	ف	ى آخ	ر�ون	, و	ه�م� ا	ل��م� و	اك�

م	ت�	ه	ا م�ن� ا	لت�ب�د�يل� و	الت��غ�ي�ي� .  غ	اب	ت� ع	ن�ه� ا	لن5س�خ	ة�, إ�ذ	ا ك	ان	 ا	ل�غ	ال�ب� ع	ل	ى ا	لظ�ن� س	ل	
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ث�يث�  ا�ل	ِعاَب�اع�ث� ا�ل	ح�

, ن� غ	ي��� ت�	ث	ب��5ت8 " م�� ن� ر�و	اي	ت���ك	 ا م�� ذ	 ر�د� ق�	و�ل� ا	لط��ال�ب� "ه	� ن� ن�س	�خ8 ل	�� ت��ق	اب	�ل�, ب��ج	� ر�ون	 ف�� ا	لر�و	اي	��ة� م�� اه	ل	 آخ	� و	ت	س	�
و	ل	 ن	ظ	ر8 ف� ا	لن5س�خ	ة�, و	ل	 ت�	ف	ق5د� ط	ب�	ق	ة� س		اع�ه� . 

ي	 . ق�ال�  ر�وح� و	ق	د� ع	د�ه�م� ا	ل�	اك�م� ف� ط	ب�	ق	ات� ا	ل�م	ج�
 gاد�ي (ف%�ر	ع�) ق�ال� ا�ل	خ�ط�يب� ا�ل	ِعاَب%�غ	د�

	 ا	لن�اس�  فR ب�	ي� ل	 	ط� غ	ي��ه� أ	و� ق�	و�ل�ه� ف�يه� خ� , إ�ذ	ا ك	ان	 م�ث�ب	تbا ب� �م�ي� ي� ا	ل� و	الس�م	اع� ع	ل	ى ا	لض�ر�ير� أ	و� ا	ل�ب	ص�

37



ث�يث�  ا�ل	ِعاَب�اع�ث� ا�ل	ح�

        )1( . 
 ( ,(ف%�ر	ع� آخ�ر� ي��ع� ن	 ا	ل�	م� ي	اق	 م��� 	 أ	ل�ف	اظ�ه�م� ت�	ب	اي�نR ف	إ�ن� ر	ك�ب	 ا	لس��� , و	ب�	ي� ث�	ر	 � ف	أ	ك� و	إ�ذ	ا ر�و�ي	 ا	ل�	د�يث� ع	ن� ش	ي�خ	ي�

ة	, و	ق	��ال	 	��ا ع	��ن� ع	ائ�ش	�� ي�ب� و	ع���ر�و	ة	 و	غ	ي��ه� ع�يد� ب���ن� ا	ل�م�س	�� ي	�� ر	و	اه� ع	��ن� س	�� , ح� ف���ك� د�يث� ا	ل�� ر�ي5 ف��� ح	�� ا ف�	ع	��ل	 ا	لز5ه��� ك	م	��
ة	 	ئ�م��� ائ�غR, ف	��إ�ن� ا	ل� ا س	�� ذ	 ام�ه�, ف�	ه	�� اق	ه� ب�ت	م	�� " و	س	�� ه�م� ف� ب�	ع�ض8 , ف	د	خ	ل	 ح	د�يث� ب�	ع�ض� "ك�ل5 ح	د�ث	ن� ط	ائ�ف	ةR م�ن	 ا	ل�	د�يث�

, و	خ	ر�ج�وه� ف� ك�ت�ب�ه�م� ا	لص�ح	اح� و	غ	ي��ه	ا .  ق	د� ت�	ل	ق�و�ه� ب�ال�ق	ب�ول�
ب	��ار8 , و	ت	���د�يث8 و	إ�خ� ن� ز�ي	��اد	ة8 و	ن��ق�ص	��ان8 ا م��� ر	ى, و	ي	��ذ�ك�ر	 م	��ا ف�يه	�� �خ��� ا ع	��ن� ا	ل� ن��ه	�� ة8 م� د	 	�� ك���ل� و	اح��� و	ل�ل��ر�او�ي أ	ن� ي��ب�	ي�
ار�ي5 ف	ل	 ي��ع	��ر�ج� ع	ل	��ى ذ	ل���ك	 و	ل	 ي�	ل�ت	ف���ت� إ�ل	ي���ه�, ه�, و	ي��ب	��ال�غ� ف�ي��ه�, و	أ	م���ا ا	ل�ب�خ	�� يح� ل�مR ف� ص	ح� ا م��ا ي��ع�ن	 ب�ه� م�س� و	إ�ن��ب	اء8 و	ه	ذ	

 . Rاد�ر	ن 	ه�و	م�, و	ع�ل	لل�ه� أ	ا	اي�ي�, و	ح	 و	ر�ب�	ا ت�	ع	اط	اه� ف� ب�	ع�ض� ا	ل�
 ( ا م	�ك�ي� ع	ن� أ	ح�	د	 ب�ن� ح	ن�ب	��ل8(ف%�ر	ع� آخ�ر� 	 أ	ن� ا	لز�ي	اد	ة	 م�ن� ع�ن�د�ه� و	ه	ذ	 و	ت	�وز� ا	لز�ي	اد	ة� ف� ن	س	ب� ا	لر�او�ي, إ�ذ	ا ب�	ي�

و	ج��ه�ور� ا	ل�م�ح	د�ث�ي	 و	ا	لل�ه� أ	ع�ل	م� . 
 ( ر� نR, (ف%�ر	ع� آخ�%%% ب�	ر	ن	����ا ف�ل	 د�ث�ي	 إ�ذ	ا ق�	ر	ء�وا ي�	ق�ول�����ون	 أ	خ� ر	ت� ع	����اد	ة� ا	ل�م�ح	���� نR, ق�%%%ال� ج	���� ب�	ر	ن	����ا ف�ل	 ب�	ر	ن	����اق�%%%ال� أ	خ� أ	خ�

ث	ر�ين	 .  	ك� ", و	ه�و	 س	ائ�غR ع�ن�د	 ا	ل� ن��ه�م� م	ن� ي	�ذ�ف� ل	ف�ظ	ة	 "ق	ال	 نR", و	م� ف�ل	
د8, ك	ن�س�خ	ة� ع	ب�د� ا	لر�ز�اق� ع	ن�  ن	اد8 و	اح� 	ح	اد�يث� ب�إ�س� و	م	ا ك	ان	 م�ن	 ا	ل�
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ث�يث�  ا�ل	ِعاَب�اع�ث� ا�ل	ح�

ر�ون�  ا�لن%&و	ع� ا�لس&اب�ع� و�ال	ع�ش	
آد	اب� ا	ل�م�ح	د�ث� 

 . " د	اب� ا	لش�ي�خ� و	الس�ام�ع� اد�ي5 ف� ذ	ل�ك	 ك�ت	ابbا س	�اه� "ا	ل�	ام�ع� ل� و	ق	د� أ	ل�ف	 ا	ل�	ط�يب� ا	ل�ب�	غ�د	
	ن��و	اع� ا	ل�م	ذ�ك�ور	ة� .  و	ق	د� ت�	ق	د�م	 م�ن� ذ	ل�ك	 م�ه�م�اتR ف� ع�ي�ون� ا	ل�
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ث�يث�  ا�ل	ِعاَب�اع�ث� ا�ل	ح�

ر�ه� ن	ةb, و	ق	��ال	 غ	ي�� ي	 س	�� م	ال� خ	�س��� ت�ك� ر�ه� ي�	ن�ب	غ�ي ل�لش�ي�خ� أ	ن� ل	 ي�	ت	ص	د�ى ل�ل�ح	د�يث� إ�ل� ب�	ع���د	 ا�س��� د8 و	غ	ي�� ق	ال	 ا�ب�ن� خ	ل�

ن��ه��م� م	ال��ك� ث�ي	� م� , ب	�ل� ق�	ب��ل	 ا	لث�ل	 	ر�ب	ع�ي	� د�ث�وا ق�	ب��ل	 ا	ل� , ب��أ	ن� أ	ق��و	ام��bا ح	�� ي ع�ي	اضR ذ	ل�ك	 أ	ر�ب	ع�ي	 س	ن	ةb, و	ق	د� أ	ن�ك	ر	 ا	ل�ق	اض�
 . Rاء	ي , ا�ز�د	ح	م	 ا	لن�اس� ع	ل	ي�ه�, و	ك	ث�يR م�ن� م	ش	اي��ه� أ	ح� ب�ن� أ	ن	س8

ت�	ل	ط	 .  ي	ة	 أ	ن� ي	ك�ون	 ق	د� ا�خ� ك	 خ	ش� ب	ب�ت	 ل	ه� أ	ن� ي��س� د8 ف	إ�ذ	ا ب�	ل	غ	 ا	لث�م	ان�ي	 أ	ح� ق	ال	 ا�ب�ن� خ	ل�
, ن��ه���م� أ	ن	��س� ب���ن� م	ال���ك8 ا ا	لس���ن�, م� ذ	 ث�وا ب�	ع���د	 ه	�� د� م� ح	�� اب	ة� و	غ	ي��ه��� ن� ا	لص���ح	 ر	ك�وا ع	ل	ي���ه� ب���أ	ن� ج		اع	��ةb م��� ت	د� و	ق	��د� ا�س���
ن	ة8, ائ	ة� س	� م	ال� م�� ت�ك� ر�ون	 ب�	ع��د	 ا�س�� د�ث	 آخ	�� ل��قR م���ن� ب�	ع��د	ه�م�, و	ق	�د� ح	� , و	خ	 ل� ب�ن� س	ع�د8, و	ع	ب�د� الل�ه� ب��ن� أ	ب�� أ	و�ف	� و	س	ه�

د� ي أ	ب���و ا	لط�ي���ب� ا	لط�ب	���ي5 -أ	ح	�� , و	ال�ق	اض��� ح	اق	 ال�ج	ي�م���ي5 م� ا	ل�ب�	غ	��و�ي5, و	أ	ب���و إ�س��� ن� ب���ن� ع	ر	ف	��ة	, و	أ	ب���و ا	ل�ق	اس��� ن��ه���م� ا	ل�	س	�� م�
	ئ�م�ة� ا	لش�اف�ع�ي�ة�-, و	ج		اع	ةR ك	ث�ي�ون	 .  ا	ل�

ط�ه� إ�ذ	ا ط	ع	ن	 ف� ا	لس�ن� .  ت�ل	 	از� م�ن� ا�خ� ت� ح� ف�ظ� ا	لش�ي�خ� ا	لر�او�ي, ف�	ي�	ن�ب	غ�ي ا	ل� ع�ت�م	اد� ع	ل	ى ح� ل	ك�ن� إ�ذ	ا ك	ان	 ا	ل�

ر�ون�  ا�لن%&و	ع� ا�لث&ام�ن� و�ال	ع�ش	
آد	اب� ط	ال�ب� ا	ل�	د�يث� 
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ث�يث�  ا�ل	ِعاَب�اع�ث� ا�ل	ح�

ص� ا	لن��ي�ة� ل�ل�ه�  ن��ي	ا,ي�	ن�ب	غ�ي ل	ه�, ب	ل� ي	�ب� ع	ل	ي�ه�, إ�خ�ل	 , و	ل	 ي	ك�ن� ق	ص�د�ه� ع	ر	ضbا م�ن	 ا	ل��د5  ف�يم	ا ي�	او�ل�ه� م�ن� ذ	ل�ك	
	ك�يد� ع	ل	ى ذ	ل�ك	 .  د�يد� ا	ل� ر� ا	لش�د�يد� و	الت��ه� ف�	ق	د� ذ	ك	ر�ن	ا ف� ا	ل�م�ه�م�ات� ا	لز�ج�

د� د� إ�ل	ي�ه�, أ	و� إ�ل	� أ	ع�ل	��ى م	��ا ي�وج	�� ت�	و�ع	ب	 ذ	ل�ك	 ا�ن��ت�	ق	ل	 إ�ل	 أ	ق��ر	ب� ا	ل�ب�ل	 و	ل�ي�ب	اد�ر� إ�ل	 س		اع� ا	ل�ع	ال� ف� ب�	ل	د�ه�, ف	إ�ذ	ا ا�س�
ل	ة� .  , و	ه�و	 ا	لر�ح� ان� ف� ا	ل�ب��ل�د	

ء	 ف	ع� ا	ل�ب	ل	 م	 -ر	ح�	��ة� ا	لل��ه� ع	ل	ي���ه�- إ�ن� ا	لل��ه	 ل	ي	��د� ي��م� ب��ن� أ	د�ه	� , ق	��ال	 إ�ب��ر	اه� ر�وع�ي�ة	 ذ	ل��ك	 و	ق	��د� ذ	ك	ر�ن	��ا ف�� ا	ل�م�ه�م��ات� م	ش���
ل	ة� أ	ص�ح	اب� ا	ل�	د�يث� .  �م�ة� ب�ر�ح� ع	ن� ه	ذ�ه� ا	ل�

	ح	اد�يث� . ق�ال�وا  	ع�م	ال� ا	ل�و	ار�د	ة� ف� ا	ل� ت�	ع�م�ل	 م	ا ي��ك�ن�ه� م�ن� ف	ض	ائ�ل� ا	ل� و	ي�	ن�ب	غ�ي ل	ه� أ	ن� ي	س�

ر�ون�  ع� و�ال	ع�ش	 ا�لن%&و	ع� ا�لت&اس�
الن�از�ل�  ن	اد� ا	ل�ع	ال� و	 م	ع�ر�ف	ة� ا	ل��س�
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ث�يث�  ا�ل	ِعاَب�اع�ث� ا�ل	ح�

ن�د	 ا أ	ن� ت�س�� �م	�م� ي��ك�ن��ه	� ن	 ا	ل� ن� أ�م��ة8 م�� �م���ة�, و	ذ	ل��ك	 أ	ن��ه� ل	ي��س	 م�� ذ�ه� ا	ل� ن� خ	ص	�ائ�ص� ه	� ن	اد� م�� و	ل	م�ا ك	ان	 م	ع�ر�ف	ة� ا	ل��س��
�م�ة� .  لb غ	ي��ر� ه	ذ�ه� ا	ل� ن	ادbا م�ت�ص� ع	ن� ن	ب�ي��ه	ا إ�س�

ن	اد� ا	ل�ع	��ال� س���ن�ةR ع	م���ن� س��� ن�ب	��ل8 ا	ل�� م	��ام� أ	ح�	��د� ب���ن� ح	 ا ق	��ال	 ا	ل�� ن	اد� ا	ل�ع	��ال� م�ر	غ�ب��bا ف�ي��ه�, ك	م	�� س��� ان	 ط	ل	��ب� ا	ل�� ا ك	�� ذ	 ف	ل�ه	��
س	ل	ف	 . 

ت�ه�  ي�ى ب	ن� م�ع�ين8 ف�ي م�ر�ض� م�و	 ت	ه�ي؟ و�ق�يل� ل�ي�ح	 ن	ادR ع	ال� . ق�ال� م	ا ت	ش� , و	إ�س� ب�	ي�تR خ	ال�
د�, ط	ل	ب��bا ل�ع�ل���و� ل	�ة� إ�ل	� أ	ق�ط	�ار� ا	ل�ب�ل	 ة� ا	ل��ف��اظ� إ�ل	� ا	لر�ح� اب���ذ	 ة� ا	لن�5ق��اد�, و	ال�	ه	 	ئ�م��� ن	 ا	ل� اع	ت� ر	غ	ب	��ات� ك	ث�ي��8 م�� ا ت	د	 و	ل�	ذ	
ل� ل	ة� م�ن	 ا	ل�ع�ب�اد�, ف�يم	ا ح	ك	اه� الر�ام	ه�ر�م	ز�ي5 ف� ك�ت	��اب�ه� ا	ل�ف	اص��� ل	ة� ب�	ع�ض� ا	ل�	ه	 ن	اد�, و	إ�ن� ك	ان	 ق	د� م	ن	ع	 م�ن� ج	و	از� ا	لر�ح� ا	ل��س�

 .
ن	اد� أ	ب�	ع�د� م�ن	 ا	ل�	ط	أ� و	ال�ع�ل�ة� م�ن� ن��ز�ول�ه� .  ث�� إ�ن� ع�ل�و� ا	ل��س�

ر�و�ق�ال� ب%�ع	ض� ا�ل	م�ت�ك�ل!م�ين�  	ج��� , ف�	ي	ك���ون� ا	ل� ث�	ر	 م� و	ال�	ر�ح� و	الت��ع���د�يل� أ	ك� ن	اد� ك	ان	 ا	لن�ظ	ر� ف� ا	لت��ر	اج� ك�ل�م	ا ط	ال	 ا	ل��س�
ا ل	 ي��ق	اب�ل� م	ا ذ	ك	ر�ن	اه� و	ا	لل�ه� أ	ع�ل	م� .  ر� ا	ل�م	ش	ق�ة�, و	ه	ذ	 ع	ل	ى ق	د�

ر	ف� أ	ن��و	اع� ا	ل�ع�ل�و� م	ا ك	ان	 ق	ر�يبbا إ�ل	 ر	س�ول� ا	لل�ه�   . و	أ	ش�

ث�ون�  ا�لن%&و	ع� ا�لث&ل�
ه�ور�  م	ع�ر�ف	ة� ا	ل�م	ش�
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ث�يث�  ا�ل	ِعاَب�اع�ث� ا�ل	ح�

ل� ا	ل�	د�يث� أ	و� ي�	ت�	و	ات�	ر� م	ا ل	ي�س	 ع�ن�د	 غ	ي��ه�م� ب�ال�ك�ل�ي�ة� .  ت	ه�ر� ع�ن�د	 أ	ه� �, ف�	ق	د� ي	ش� ر	ة� أ	م�رR ن�س�ب� و	الش5ه�
ث	ة8 .  ت	ف�يضbا, و	ه�و	 م	ا ز	اد	 ن�	ق	ل	ت	ه� ع	ل	ى ث	ل	 ه�ور� م�ت�	و	ات�رbا أ	و� م�س� ث�� ق	د� ي	ك�ون� ا	ل�م	ش�

ن�ه� .  حR م� ا ا�ص�ط�ل	 ت	ف�يض	 أ	ق��و	ى م�ن	 ا	ل�م�ت�	و	ات�ر� و	ه	ذ	 ي ال�م	او	ر�د�ي� أ	ن� ا	ل�م�س� و	ع	ن� ا	ل�ق	اض�
	ع�م	ال� ب�الن��ي�ات� و	ح	س	نbا .  يحbا, ك	ح	د�يث� "ا	ل� ه�ور� ص	ح� و	ق	د� ي	ك�ون� ا	ل�م	ش�

ا, و	م	��ن� ن	ظ	��ر	 ف��� د  ا ك	ث�ي��R ج��� ذ	 ي	 م	و�ض���وع	ةR ب�ال�ك�ل�ي���ة� و	ه	��
ل	 ل		��ا, أ	و� ه��� اد�يث� ل	 أ	ص��� 	�� ا	لن���اس� أ	ح	�� ت	ه�ر� ب�	ي� و	ق	��د� ي	ش���

م	��ام� أ	ح�	��د	 أ	ن���ه�  , و	ق	��د� ر�و�ي	 ع	��ن� ا	ل�� 	ب�� ا	ل�ف	��ر	ج� ب���ن� ا	ل�	��و�ز�ي� ع	��ر	ف	 ذ	ل���ك	 اد�يث	ق�ال� ك�ت	اب� ا	ل�م	و�ض�وع	ات� ل� أ	ر�ب�	ع	��ة� أ	ح	��
ل	 ل		�ا  و	اق� ل	 أ	ص�� 	س��� 	 ا	لن�اس� ف�� ا	ل� ر�ت�ه� ب�ال�	ن��ة�" ت	د�ور� ب�	ي� ��ر�وج� آذ	ار	 ب	ش��� ر	ن� ب�  "م	�ن� آذ	ى ذ�م�ي �ا ف	أ	ن	��ا و	  "م	�ن� ب	ش��

"  و	  "ن	�ر�ك�م� ي�	و�م	 ص	و�م�ك�م�"  و	 خ	ص�م�ه� ي�	و�م	 ا	ل�ق�ي	ام	ة�"   .  "ل�لس�ائ�ل� ح	ق�, و	إ�ن� ج	اء	 ع	ل	ى ف�	ر	س8

ث�ون�  ا�لن%&و	ع� ا�ل	ح�اد�ي و�الث&ل�
م	ع�ر�ف	ة� ا	ل�غ	ر�يب� م�ن	 ا	ل�ع	ز�يز� 

دR ز�ي	��اد	ةbأ�م&ا ا�ل	غ�ر�اب�ة�  ا إ�ذ	ا ز	اد	 ف�ي��ه� و	اح��� ه�, ك	م	� دR, أ	و� ف�� ب�	ع�ض��� , ب�أ	ن� ي�	ت�	ف	ر�د	 ب�ر�و	اي	ت�ه� ر	او8 و	اح� � ف�	ق	د� ت	ك�ون� ف� ا	ل�م	ت�
م� ف� ز�ي	اد	ة� ا	لث��ق	ة� .  ر�ه� و	ق	د� ت�	ق	د�م	 ا	ل�ك	ل	 ل	� ي�	ق�ل�ه	ا غ	ي��

ا ر	 أ	و� و�ج���وه8, و	ل	ك�ن��ه� ب�	�ذ	 ه8 آخ	� ن� و	ج�� ل� ا	ل�	��د�يث� م	�ف�وظ��bا م�� ان	 أ	ص�� ا إ�ذ	ا ك	� ن	اد�, ك	م	� و	ق	د� ت	ك���ون� ا	ل�غ	ر	اب	��ة� ف�� ا	ل��س��
 . Rر�يب	اد� غ	ن ا	ل��س�

م�ه� . ف�ال	غ�ر�يب�  دR, و	ق	د� ي	ك�ون� ث�ق	ةb, و	ق	د� ي	ك�ون� ض	ع�يفbا, و	ل�ك�ل¦ ح�ك� م	ا ت�	ف	ر�د	 ب�ه� و	اح�
ا ه�ورbا", ك	م	�� , س��ي	 "ع	ز�يزbا", ف	إ�ن� ر	و	اه� ع	ن�ه� ج		اع	ةR, س��ي	 "م	ش� ث	ةR ف� ر�و	اي	ت�ه� ع	ن� ا	لش�ي�خ� ت�	ر	ك	 ا�ث��ن	ان� أ	و� ث	ل	 ف	إ�ن� ا�ش�

ت�	ق	د�م	 و	ا	لل�ه� أ	ع�ل	م�. 

  
ث�ون�  ا�لن%&و	ع� ا�لث&ان�ي و�الث&ل�
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ث�يث�  ا�ل	ِعاَب�اع�ث� ا�ل	ح�

م	ع�ر�ف	ة� غ	ر�يب� أ	ل�ف	اظ� ا	ل�	د�يث� 

ن	اد� و	م	ا ي�	ت�	ع	ل�ق� ب�ه� .  ن	اع	ة� ا	ل��س� م� ا	ل�	د�يث� و	ال�ع�ل�م� و	ال�ع	م	ل� ب�ه�, ل	 ب�	ع�ر�ف	ة� ص� و	ه�و	 م�ن	 ا	ل�م�ه�م�ات� ا	ل�م�ت�	ع	ل�ق	ة� ب�ف	ه�
ة	 م	ع�م	ر� ب�ن� ا	ل�م�ث�	ن� . ق�ال� ا�ل	ح�اك�م�  ر�ه� أ	ب�و ع�ب�	ي�د	 , و	ق	ال	 غ	ي�� ر� ب�ن� ش�	ي�ل8 أ	و�ل� م	ن� ص	ن�ف	 ف� ذ	ل�ك	 ا	لن�ض�

ي	اء	, ر	ك	 ع	ل	ي���ه� ا�ب���ن� ق��ت�	ي�ب	��ة	 أ	ش��� ت	د� , و	ق	��د� ا�س��� م8 م� ب���ن� س	��ل� ع	 ف��� ذ	ل���ك	 ك�ت	��اب� أ	ب��� ع�ب�	ي���د8 ا	ل�ق	اس��� ء8 و�ض��� س	��ن� ش	��ي� و	أ	ح�
5, ف	أ	و�ر	د	 ز�ي	اد	ات8 .  ا ا	ل�	ط�اب� و	ت�	ع	ق�ب�	ه�م	

ث�ون�  ا�لن%&و	ع� ا�لث&ال�ث� و�ا�لث&ل�
م	ع�ر�ف	ة� ا	ل�م�س	ل�س	ل� 

ب�	ر	ن	�ا", و	ن	��و	 ذ	ل��ك	 أ	و� ث�	ن	ا", أ	و� "أ	خ� د� ", أ	و� "ح	� ن��ه��م� "س	��ع�ت� ا إ�ذ	ا ق	�ال	 ك��ل� م� ف	ة� ا	لر�و	اي	��ة�, ك	م	� و	ق	د� ي	ك�ون� ف� ص��
ث��ل	ه� .  ف	ة� ا	لر�او�ي, ب�أ	ن� ي�	ق�ول	 ح	ال	ة	 ا	لر�و	اي	ة� ق�	و�لb ق	د� ق	ال	ه� ش	ي�خ�ه� ل	ه�, أ	و� ي�	ف�ع	ل� ف�ع�لb ف�	ع	ل	 ش	ي�خ�ه� م� ف� ص�

ر�ه� .  ر�ه�, و	ق	د� ي�	ن��ق	ط�ع� ب�	ع�ض�ه� م�ن� أ	و�ل�ه� أ	و� آخ� ث�� ق	د� ي�	ت	س	ل�س	ل� ا	ل�	د�يث� م�ن� أ	و�ل�ه� إ�ل	 آخ�
ح5 ح	د�يثR ب�ط	ر�يق8 م�س	ل�س	ل8 و	ا	لل�ه� أ	ع�ل	م� . ا ق�	ل�م	ا ي	ص� ن�ق�ط	اع� و	م	ع	 ه	ذ	 ل�يس� و	ال� ة� ا	لت�س	ل�س�ل� ب��ع�د�ه� م�ن� ا	لت�د� و	ف	ائ�د	

  
ث�ون�  ا�لن%&و	ع� ا�لر&اب�ع� و�الث&ل�

ه�  خ� ا	ل�	د�يث� و	م	ن�س�وخ� م	ع�ر�ف	ة� ن	اس�

ب	ه� .  ه� أ	ش� , ب	ل� ه�و	 ب�أ�ص�ول ا	ل�ف�ق� ا ا	ل�ك�ت	اب� ا ا	ل�ف	ن5 ل	ي�س	 م�ن� خ	ص	ائ�ص� ه	ذ	 و	ه	ذ	

	��ه� ر8 ا	ل�	��از�م�ي� -ر	ح� ا ك�ت	��اب� ا	ل�	��اف�ظ� ا	ل�ف	ق�ي��ه� أ	ب�� ب	ك��� ل�ه	�� ن� أ	ج	 ةb, م��� و	ق	��د� ص	��ن�ف	 ا	لن���اس� ف�� ذ	ل���ك	 ك�ت�ب��bا ك	ث�ي	��ةb م�ف�ي��د	
ا	لل�ه�- . 
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ث�يث�  ا�ل	ِعاَب�اع�ث� ا�ل	ح�

	ه� ا	لل�ه�- ف� ذ	ل�ك	 ا	ل�ي	د� الط�ول, ك	م	ا و	ص	ف	ه� ب�ه�  و	ق	د� ك	ان	ت� ل�لش�اف�ع�ي� -ر	ح�

ث�ون�  ا�لن%&و	ع� ا�ل	خ�ام�س� و�الث&ل�
ن	ادbا  نbا و	إ�س� م	ع�ر�ف	ة� ض	ب�ط� أ	ل�ف	اظ� ا	ل�	د�يث� م	ت��

يف� ف�يه	ا  	از� م�ن� ا	لت�ص�ح� ت� ح� و	ال�

ن��ه���م�, ن	اع	ة� ا	ل�	��د�يث� و	ل	ي���س	 م� م�, م����ن� ت�	ر	س���م	 ب�ص��� ن	 ا	ل��ف���اظ� و	غ	ي��ه��� ءR ك	ث�ي��R ل�	م	اع	��ة8 م��� ن� ذ	ل���ك	 ش	��ي� ف�	ق	��د� و	ق	��ع	 م���
ا ك	ب�يbا .  bل�د	م� 	ل�ك	ر�ي5 ف� ذ	س�ك	ل�ع	ا 	ن�ف	د� ص	ق	و

, و	ل	� ي	ك�ن� ل	ه� ش	ي�خR ح	اف�ظR ي�وق�ف�ه� ع	ل	ى ذ	ل�ك	 .  ث�	ر� م	ا ي�	ق	ع� ذ	ل�ك	 ل�م	ن� أ	خ	ذ	 م�ن� ا	لص5ح�ف� و	أ	ك�

	ن� ل	�ه� ا; ل� د  ان	 ي�ص	�ح�ف� ق���ر	اء	ة	 ا	ل�ق���ر�آن� ف�	غ	ر�ي��بR ج�� ي�ب	ة	 أ	ن���ه� ك	�� ان	 ب��ن� أ	ب�� ش	�� ن� ا	لن���اس� ع	��ن� ع�ث�م	�� و	م	ا ي�	ن��ق�ل�ه� ك	ث�يR م��
, و	ق	د� ن�ق�ل	 ع	ن�ه�  ي� ك�ت	ابbا ف� ا	لت��ف�س�

ث�ون�  ا�لن%&و	ع� ا�لس&اد�س� و�الث&ل�
م	ع�ر�ف	ة� م��ت	ل�ف� ا	ل�	د�يث� 

�م�" ن	�وbا  و	ق	د� ص	ن�ف	 ف�يه� ا	لش�اف�ع�ي5 ف	ص�لb ط	و�يلb م�ن� ك�ت	اب�ه� "ا	ل�
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ث�يث�  ا�ل	ِعاَب�اع�ث� ا�ل	ح�

ث�ون�  ا�لن%&و	ع� ا�لس&اب�ع� و�الث&ل�
	س	ان�يد�  ) ا	ل� ل� م	ع�ر�ف	ة� ا	ل�م	ز�يد� ف� (م�ت�ص�

ا ي�	ق	ع� ك	ث�يbا ف� أ	ح	اد�يث	 م�ت�	ع	د�د	ة8 و	ق	��د� ص	��ن�ف	 ا	ل�	��اف�ظ� ر�ه� و	ه	ذ	 ن	اد� ر	ج�لb ل	� ي	ذ�ك�ر�ه� غ	ي�� و	ه�و	 أ	ن� ي	ز�يد	 ر	او8 ف� ا	ل��س�
 . Rر	ظ	ه� ن	ر	ك	ا ذ	ع�ض� م	ف� ب�	ح� و اد�ي5 ف� ذ	ل�ك	 ك�ت	ابbا ح	اف�لb ق	ال	 ا�ب�ن� ا	لص�ل	 ا	ل�	ط�يب� ا	ل�ب�	غ�د	

ث�ون�  ا�لن%&و	ع� ا�لث&ام�ن� و�الث&ل�
يل�  م	ع�ر�ف	ة� ا	ل�	ف�ي� م�ن	 ا	ل�م	ر	اس�

م� يل� ل�م�ب��ه	�� اد�ي5 ف��� ذ	ل���ك	 ك�ت	��اب	ه� ا	ل�م�س	��م�ى (ب�الت��ف�ص��� و	ه���و	 ي�	ع���م5 ا	ل�م�ن��ق	ط���ع	 و	ال�م�ع�ض	��ل	 أ	ي�ض��bا و	ق	��د� ص	��ن�ف	 ا	ل�ب�	غ���د	
 ( يل� ا	ل�م	ر	اس�

ز�ي5 إ�م	ام��bا ف��� ي�خ�ن	ا ا	ل�	��اف�ظ� ا	ل�م��� ان	 ش	�� د�يثbا, و	ق	��د� ك	�� ت�ه� ق	��د�يbا و	ح	�� اب���ذ	 ر�ك�ه� ن��ق���اد� ا	ل�	��د�يث� و	ج	ه	 ا ا	لن��و�ع� إ�ن�	��ا ي���د� ذ	 و	ه	��
	ه� ا	لل�ه� و	ب	ل� ب�ال�م	غ�ف�ر	ة� ث�	ر	اه�- .  , -ف�	ر	ح� , و	ع	ج	بbا م�ن	 ا	ل�ع	ج	ب� ذ	ل�ك	

ال� و	ض���ع	ف	اء	ه�م�, ق	��د� ي�	غ�ت�	ر5 ب�ظ	��اه�ر�ه�, ر�ك� ث�ق	ات� ا	لر�ج	�� ن	اد	 إ�ذ	ا ع�ر�ض	 ع	ل	ى ك	ث�ي8 م�ن	 ا	ل�ع�ل	م	اء�, م��ن� ل	� ي�د� ف	إ�ن� ا	ل��س�
	ن���ه� ق	��د� ; ل� ال� ر�س	�� , أ	و� ا	ل�� , أ	و� ا	ل��ع�ض	��ال� ن�ق�ط	��اع� ن� ا	ل� ا ف�ي��ه� م��� ت	د�ي ل�م	 ح�ت�ه�, و	ل	 ي�	ه� ك�م� ب�ص� , ف�	ي	ح� ال	ه� ث�ق	ات8 و	ي�	ر	ى ر�ج	

� م�ن� ا	لت�اب�ع�ي� و	ا	لل�ه� ا	ل�م�ل�ه�م� ل�لص�و	اب� .  ل	 ي�	ي��ز� ا	لص�ح	اب�

46



ث�يث�  ا�ل	ِعاَب�اع�ث� ا�ل	ح�

ث�ون�  ع� و�الث&ل� ا�لن%&و	ع� ا�لت&اس�
ي	 ا	لل�ه� ع	ن��ه�م� أ	ج�	ع�ي	  اب	ة� ر	ض� م	ع�ر�ف	ة� ا	لص�ح	

 gلل�ه� و�الص&ح�اب�ي	ا 	س�ول	ى ر	أ	ن� ر	ماbي�ئ ب	ت�ه� ل	ه�, و	إ�ن� ل	� ي�	ر�و� ع	ن��ه� ش	�� م� الر�ائ�ي, و	إ�ن� ل	� ت	ط�ل� ص�ح�  ف� ح	ال� إ�س�ل	
ل	فbا و	س	ل	فbا .  ا ق�	و�ل� ج��ه�ور� ا	ل�ع�ل	م	اء�, خ	 ه	ذ	

د8 م���ن� ص	�ن�ف	 ف�� ار�ي5 و	أ	ب���و ز�ر�ع	�ة	, و	غ	ي��ر� و	اح�� ب	ة� ا	ل�ب�خ	� ق� ا	لص�5ح� اف8 ف�� إ�ط�ل	 ي	��ة� ك	� و	ق	د� ن	ص� ع	ل	��ى أ	ن� م�	�ر�د	 ا	لر5ؤ�
	ث�ي���� ف���� ك�ت	���اب�ه� "ا	ل�غ	اب	���ة� ف���� م	ع�ر�ف	���ة� �, و	اب����ن� ا	ل� د�ين� ه� و	أ	ب���� م�وس	���ى ا	ل�م	��� , و	اب����ن� م	ن����د	 اب�ن� ع	ب����د� ا	ل�ب�	ر� اب	ة�, ك	��� أ	س�	���اء� ا	لص����ح	

ا ف�	و	ائ�د	 و	أ	و�س	ع�ه	ا -أ	ث	اب�	ه�م� ا	لل�ه� أ	ج�	ع�ي	- .  ث�	ر�ه	 اب	ة�", و	ه�و	 أ	ج�	ع�ه	ا و	أ	ك� ا	لص�ح	
ح�  اب	ة� م���ا ت�	ل	ق��اه�ق�ال� ا�ب	ن� ا�لص&ل� 	� ا	لص��ح	 ر� م	�ا ش	�ج	ر	 ب�	ي� " ب��ذ�ك� ت�يع	اب� س��� ان	 ا�ب��ن� ع	ب��د� ا	ل�ب�	ر� ك�ت	�اب	ه� "ا	ل� : و	ق	د� ش	�

ب	ار�ي�ي	 و	غ	ي��ه�م� .  	خ� م�ن� ك�ت�ب� ال�
� . و�ق�ال� آخ�ر�ون�  ب	ة� م	ع	 ا	لر5ؤ�ي	ة� أ	ن� ي�	ر�و�ي	 ح	د�يثbا أ	و� ح	د�يث�	ي� ق� ا	لص5ح� ل	 ب�د� م�ن� إ�ط�ل	
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ث�يث�  ا�ل	ِعاَب�اع�ث� ا�ل	ح�

        

 )1( . ال�	ق�ت�ت  ف	س	م�اه�م� "م�ؤ�م�ن�ي	" م	ع	 ا	ل�
اب	ة�, و	ا	لل���ه� أ	ع�ل	��م� و	ج	�يع�ه���م�و�م�ن	 ك�ان� م�ن	 ا�لص&%%ح�اب�ة� م�%ع� م�ع�او�ي�%%ة�? ي%�ق�%%ال�  ن� ا	لص���ح	 ائ	ةR م��� ل	��� ي	ك���ن� ف��� ا	ل�ف	ر�ي��ق� م���

ص	ح	اب	ةR, ف�	ه�م� ع�د�ولR ك�ل5ه�م� . 
ر	 ص	��ح	اب�ي ا, ب��ع	ة	 ع	ش	�� اب	ة	 ك	ف	���ر�وا إ�ل� س	�� م�, و	د	ع	���او�يه�م� أ	ن� ا	لص���ح	 ل�ه��� ل�ه���م� و	ق�ل���ة� ع	ق� و	أ	م����ا ط	���و	ائ�ف� ا	لر�و	اف����ض� و	ج	ه�

ي	ان� ب�ل	 د	ل�يل8  و	س	�و�ه�م� ف�	ه�و	 م�ن	 ا	ل�	ذ	

. 9 - سورة الحجرات آية : 1
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ث�يث�  ا�ل	ِعاَب�اع�ث� ا�ل	ح�

ا�لن%&و	ع� ا�ل	م�وف�ي أ�ر	ب�ع�ين� : 
م	ع�ر�ف	ة� ا	لت�اب�ع�ي	 

 gا�لت&%%اب�ع�ي gاد�ي ق	 ا	لت���اب�ع�ي�ق�ال� ا�ل	خ�ط�يب� ا�ل	ِعاَب%�غ	د� ي إ�ط�ل	 ا ي�	ق�ت	ض��� م� ا	ل�	��اك�م� م	�� � و	ف��� ك	ل	 ب	 ا	لص���ح	اب� : م	��ن� ص	��ح�
ب�ه� .  � و	ر	و	ى ع	ن�ه�, و	إ�ن� ل	� ي	ص�ح	 ي	 ا	لص�ح	اب�

ع	ل	ى م	ن� ل	ق�
 ( � ع	ل	��ى م	��ن� ر	آه� -ع	ل	ي���ه�(ق%�ل	%%ت� م� ا	لص���ح	اب� ق� ا�س��� ت�	ف	��و�ا ف��� إ�ط�ل	 ا ا�ك� �, ك	م	�� ي	ت���ه� ا	لص���ح	اب� ر�د� ر�ؤ� ت�	ف���وا ب��ج	�� ل	��� ي	ك�

م�- .  ي	ت�ه� -ع	ل	ي�ه� ا	لس�ل	 م�- و	ال�ف	ر�ق� ع	ظ	م	ة� و	ش	ر	ف� ر�ؤ� ا	لس�ل	
ر	ة	 ط	ب�	ق	ةb ف	ذ	ك	ر	 أ	ن�  و	ق	د� ق	س�م	 ا	ل�	اك�م� ط	ب�	ق	ات� ا	لت�اب�ع�ي	 إ�ل	 خ	�س	 ع	ش�
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ث�يث�  ا�ل	ِعاَب�اع�ث� ا�ل	ح�

�ر	ب%�ع�ون�  ا�لن%&و	ع� ا�ل	ح�اد�ي و�ال	
	ص	اغ�ر�  اب�ر� ع	ن� ا	ل� 	ك	 م	ع�ر�ف	ة� ر�و	اي	ة� ا	ل�

ن��ه�م	ا أ	و� ف�يه�م	ا .  ر� أ	و� ا	لس�ن� أ	و� ه�	ا ع	م�ن� د�ون	ه� ف� ك�ل¦ م� ق	د� ي�	ر�و�ي ا	ل�ك	ب�ي� ا	ل�ق	د�
ر	ه� ر	س��ول� ا	لل��ه�  ا ا	ل�ب	�اب� م	�ا ذ	ك	� ذ	 ا ي��ذ�ك	ر� ف�� ه	� ل� م	� ن� أ	ج	  ب�	ر	ه� ب��ه� ع	�ن�و	م�� ار�ي� م���ا أ	خ�  ف�� خ�ط�ب	ت���ه� ع	�ن� ت	�ي�م8 ال��د�

يح� .  ر� و	ال�	د�يث� ف� ا	لص�ح� ر�ؤ�ي	ة� ا	لد�ج�ال� ف� ت�ل�ك	 ا	ل�	ز�ير	ة� ا	ل�ت� ف� ا	ل�ب	ح�
, ف�� ام� ي	ان	 ع	ن� م	ال�ك� ب�ن� ي�	ام�ر	 ع	ن� م�ع	اذ8, و	ه���م� ب�الش�� يح� ا	ل�ب�خ	ار�ي� ر�و	اي	ة� م�ع	او�ي	ة	 ب�ن� أ	ب� س�ف� ل�ك	 ف� ص	ح� و	ك	ذ	

 .  ل	 ت�	ز	ال� ط	ائ�ف	ةR م�ن� أ�م�ت� ظ	اه�ر�ين	 ع	ل	ى ا	ل�	ق� ح	د�يث� 
ح�  ب	ار� . ق�ال� ا�ب	ن� ا�لص&ل� 	ح� : و	ق	د� ر	و	ى ا	ل�ع	ب	اد�ل	ة� ع	ن� ك	ع�ب� ا	ل�

 ( اب	ة� . (ق%�ل	ت� , و	ع	ل�ي�, و	ج		اع	ةR م�ن� ا	لص�ح	 و	ق	د� ح	ك	ى ع	ن�ه� ع�م	ر�

�ر	ب%�ع�ون�  ا�لن%&و	ع� ا�لث&ان�ي و�ال	
ب�ج�  م	ع�ر�ف	ة� ا	ل�م�د	
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ث�يث�  ا�ل	ِعاَب�اع�ث� ا�ل	ح�

ن	ان� ف	م	ت	� ر	و	ى ك��ل� 	س��� او	ت	ت� ا	ل� ن	د�, و	إ�ن� ت�	ف	�� ت�	ف	��ى ا	ل�	�اك�م� ب�ال�م�ق	ار	ن	�ة� ف�� الس	� ا و	اك� bد	ن	س	ن ا و 	ق��ر	ان� س� و	ه�و	 ر�و	اي	ة� ا	ل�

, و	أ	ح�	�د	 	و�ز	اع���ي� ر�ي� و	ع�م	ر	 ب�ن� ع	ب��د� ا	ل�ع	ز�ي�ز�, و	م	ال��ك8 و	ال� خ	ر� س��ي	 "م�د	ب�bا" ك	أ	ب� ه�ر	ي��ر	ة	 و	ع	ائ�ش	ة	, و	الز5ه� ن��ه�م� ع	ن� ا	ل� م�
خ	ر� ل	 ي�س	م�ى "م�د	ب�bا" و	ا	لل�ه� أ	ع�ل	م� .  �, ف	م	ا ل	� ي�	ر�و� ع	ن� ا	ل� ن�ب	ل8 و	ع	ل�ي� ب�ن� ا	ل�م	د�ين� ب�ن� ح	

  
�ر	ب%�ع�ون�  ا�لن%&و	ع� ا�لث&ال�ث� و�ال	

	خ	و	ات� م�ن� ا	لر5و	اة�  و	ة� و	ال� م	ع�ر�ف	ة� ا	ل��خ�

 ��, و	أ	ب�و ع	ب�د� ا	لر�ح�	ن� ا	لن�س	ائ�ي5 . و�ق�د	 ص�ن&ف� ف�ي ذ�ل�ك� ج�م�اع�ة ن��ه�م� ع	ل�ي5 ب�ن� ا	ل�م	د�ين� م�
�خ�و�ي	ن�  : . ف�م�ن	 أ�م	ث�ل�ة� ا�ل	

ر�و ب�ن� ال�ع	اص� و	أ	خ�وه� ه�ش	امR; و	ز	ي�د� ب�ن� ث	اب�ت8 و	أ	خ�وه� ي	ز�يد� .  ع�ود8 و	أ	خ�وه� ع�ت�ب	ة�, ع	م� ع	ب�د� الل�ه� ب�ن� م	س�
و	م�ن� ا	لت�اب�ع�ي	 

51



ث�يث�  ا�ل	ِعاَب�اع�ث� ا�ل	ح�

�ر	ب%�ع�ون�  ا�لن%&و	ع� ا�لر&اب�ع� و�ال	
	ب��ن	اء�  ب	اء� ع	ن� ا	ل� م	ع�ر�ف	ة� ر�و	اي	ة� ا	ل�

و	ق	د� ص	ن�ف	 ف�يه� ا	ل�	ط�يب� ك�ت	ابbا . 

ة	 و	ر	و	ت� ر8 ا	لص��د�يق	 ر	و	ى ع	�ن� اب��ن	ت���ه� ع	ائ�ش	� ي�خ� أ	ب���و ا	ل�ف	�ر	ج� ب��ن� ا	ل�	�و�ز�ي� ف�� ب�	ع��ض� ك�ت�ب��ه� أ	ن� أ	ب	�ا ب	ك�� و	ق	د� ذ	ك	ر	 ا	لش��
ا أ	م5 ر�وم	ان8 أ	ي�ضbا .  ع	ن��ه	ا أ�م5ه	

ر	و	ى ا	ل�ع	ب�اس� ع	ن� اب��ن�	ي�ه� ع	ب�د� الل�ه� و	ال�ف	ض�ل� . ق�ال� 
ر8 ب��ن�ق�ال�  و	ر	و	ى س�ل	ي�م	ان� ب�ن� ط	ر�خ	ان	 الت��ي�م�ي5 ع	ن� اب�ن�ه� ا	ل�م�ع�ت	م�ر� ب�ن� س�ل	ي�م	ان	 و	ر	و	ى أ	ب�و د	او�د	 ع	ن� اب�ن�ه� أ	ب�� ب	ك��

ن	ة	 ع	ن�  ي	ان� ب�ن� ع�ي�	ي�� ح� و	ر	و	ى س�ف� ر8و ب�ن� ا	لص�ل	 أ	ب� د	او�د	 ق	ال	 ا	لش�ي�خ� أ	ب�و ع	م�

�ر	ب%�ع�ون�  ا�لن%&و	ع� ا�ل	خ�ام�س� و�ال	
ب	اء�  	ب��ن	اء� ع	ن� ا	ل� ر�و	اي	ة� ا	ل�

ر�و ب���ن� ا ك	ع	م��� ذ	 , و	ه	�� 	و�ل� ا د�ون	 ا	ل� ب�ن� ع	ن� أ	ب�يه� ع	ن� ج	د�ه�, ف	ك	ث�ي	ةR أ	ي�ض��bا, و	ل	ك�ن��ه	�� ا و	أ	م�ا ر�و	اي	ة� ا	ل� د  و	ذ	ل�ك	 ك	ث�يR ج�
, ر�و ب��ن� ال�ع	��اص� د�ه�, ع	ب��د� الل��ه� ب��ن� ع	م�� , ع	�ن� ج	� Rي�ب	ش���ع 	ه���و	ب�ي�ه�, و	ن� أ�	ر8و ع د� ب��ن� ع	ب���د� الل��ه� ب��ن� ع	م�� ش�ع	ي�ب� ب�ن� م�	م��
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ام� ا	ل�ك	ب�ي��� ك	� 	ح� , و	ف�� ا	ل� ي�ل� م� ع	 ف�� ك�ت	اب�ن	��ا ا	لت�ك� ن	�ا ع	ل	�ى ذ	ل��ك	 ف�� م	و	اض�� ل�م� اه�, و	ق	�د� ت	ك	 , ل	 م	�ا ع	��د	 ا ه��و	 ا	لص���و	اب� ذ	 ه	��
و	الص�غ�ي� . 

ة	 ب��ن� م�ص	�ر�ف8 ث��ل� ط	ل�ح	� د�ه� م�ع	او�ي	��ة	 و	م� ة	 ا	ل�ق�ش	�ي��ي� ع	�ن� أ	ب�ي�ه� ع	�ن� ج	� ي��د	 ز� ب�ن� ح	ك�ي�م� ب��ن� م�ع	او�ي	��ة	 ب��ن� ح	 و	م�ث�ل� ب�	ه�
ت�ق�ص	اء� ذ	ل�ك	 ي	ط�ول� .  ر8و و	اس� ر�و ب�ن� ك	ع�ب8 و	ق�يل	 ك	ع�ب� ب�ن� ع	م� ع	ن� أ	ب�يه� ع	ن� ج	د�ه�, و	ه�و	 ع	م�

 . bة	ف�يس	ن bم�ه�م�ة 	اء	ي , و	ز	اد	 ع	ل	ي�ه� ب�	ع�ض� ا	ل�م�ت	أ	خ�ر�ين	 أ	ش� bاف�ل	ا حbاب	ائ�ل�ي5 ك�ت	ر8 ال�و و	ق	د� ص	ن�ف	 ف�يه� ا	ل�	اف�ظ� أ	ب�و ن	ص�

�ر	ب%�ع�ون�  ا�لن%&و	ع� ا�لس&اد�س� و�ال	
ق�  ح� م	ع�ر�ف	ة� ر�و	اي	ة� ا	لس�اب�ق� و	الل�

ر�و�ي� ع	ن���ه� 	ص	��اغ�ر� ث���� ي�	ر�و�ي ع	��ن� ا	ل�م	�� اب�ر� ع	��ن� ا	ل� 	ك	�� ا إ�ن�	��ا ي�	ق	��ع� ع�ن���د	 ر�و	اي	��ة� ا	ل� ذ	 و	ق	��د� أ	ف��ر	د	 ل	��ه� ا	ل�	ط�ي��ب� ك�ت	اب��bا و	ه	��
 . Rخ�ر	أ	م�ت

ائ	ة8, و	م����ن� ر	و	ى ع	��ن� ر�ين	 و	م� ر�ي5 س	ن	ة	 أ	ر�ب	ع8 و	ع�ش� , و	ق	د� ت��و�ف�	 ا	لز5ه� ر�ي5 ع	ن� ت�ل�م�يذ�ه� م	ال�ك� ب�ن� أ	ن	س8 ك	م	ا ر	و	ى ا	لز5ه�

ث�	ر	 ق	��ال	ه� ا�ب���ن� ن	ةb أ	و� أ	ك� ث�ي	�� س	�� ب�ع8 و	ث	ل	 ر�ي� ب����ائ	ة8 و	س	�� ان	ت� و	ف	��ات�ه� ب�	ع���د	 و	ف	��اة� ا	لز5ه��� م	ال���ك8 ز	ك	ر�ي���ا ب���ن� د�و	ي���د8 ا	ل�ك�ن���د�ي5, و	ك	��
ح� .  ا	لص�ل	

د8 ن� أ	ح�	���د� ب����ن� م�	م���� ر�اج� أ	ب����و ا	ل�	س	��� , و	ر	و	ى ع	���ن� ا	لس���� ر�اج� ح	اق	 ا	لس���� د� ب����ن� إ�س���� ار�ي5 ع	���ن� م�	م���� ا ر	و	ى ا	ل�ب�خ	��� ذ	 و	ه	ك	���

ي	 ت¦ و	خ	�س���� ن	ة	 س����� ار�ي� ت��و�ف�	 س	���� ن	ةb, ف	����إ�ن� ا	ل�ب�خ	��� ث�����ون	 س	��� ب�عR و	ث	ل	 ائ	ةR و	س	��� ا م����� 	��� و	ف	ات�	ي�ه�م	��� اب�ور�ي5, و	ب�	ي� ا	ل�	ف�����اف� ا	لن��ي�س	����
ح� .  ا ق	ال	 ا�ب�ن� ا	لص�ل	 ث��ائ	ة8 ك	ذ	 ع�ي	 و	ث	ل	 �, و	ت��و�ف�	 ا	ل�	ف�اف� س	ن	ة	 أ	ر�ب	ع8 أ	و� خ	�س8 و	ت�س� ائ�	ت�	ي� و	م�

 ( "(ق%�ل	%%ت� ذ�يب� ز�ي5 ف��� ك�ت	��اب�ه� "ا	لت��ه��� اج� ا	ل�م��� ي�خ�ن	ا ا	ل�	��اف�ظ� ا	ل�ك	ب�ي��� أ	ب���و ا	ل�	ج��� ل�ك	 ش	�� ن� ا	لت��ع	��ر5ض� ل���ذ	 ث�	ر	 م��� و	ق	��د� أ	ك�
و	ه�و	 م��ا ي�	ت	ح	ل�ى ب�ه� ك	ث�يR م�ن	 ا	ل�م�ح	د�ث�ي	, و	ل	ي�س	 م�ن	 ا	ل�م�ه�م�ات� ف�يه� . 

�ر	ب%�ع�ون�  ا�لن%&و	ع� ا�لس&اب�ع� و�ال	
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¦ و	ت	اب�ع�ي¦ و	غ	ي��ه�م�  دR م�ن� ص	ح	اب� م	ع�ر�ف	ة� م	ن� ل	� ي�	ر�و� ع	ن�ه� إ�ل� ر	او8 و	اح�

ن�يفR ف� ذ	ل�ك	 .  ل�م� ب�ن� ا	ل�	ج�اج� ت	ص� و	ل�م�س�
, و	م�	م�د� ب�ن� ص	���ف�و	ان	 ر8, و	ع�ر�و	ة� ب�ن� م�ض	ر�س8 ن��ه�م� ع	ام�ر� ب�ن� ش	ه� اب	ة�, م� 5 ع	ن� ج		اع	ة8 م�ن� ا	لص�ح	 ت�	ف	ر�د	 ع	ام�رR ا	لش�ع�ب�
, ن�ب	�ش8 ب� ب��ن� خ	 , و	و	ه��� ا ا�ث��ن	��ان� يح� أ	ن��ه�م	� دR, و	الص��ح� ا و	اح�� 	ن�ص	ار�ي5, و	ق	د� ق�يل	 إ�ن��ه�م	� 	ن�ص	ار�ي5, و	م�	م�د� ب�ن� ص	ي�ف�ي¦ ا	ل� ا	ل�

و	ي��ق	ال� ه	ر	م� ب�ن� خ	ن�ب	ش8 و	ا	لل�ه� أ	ع�ل	م� . 
ة	 ع	��ن� (أ	ب�ي��ه�) ذ	ل�ك	 ح	ك�ي��م� ب���ن� م�ع	او�ي	��ة	 ب���ن� ح	ي���د	 ز�ن8 ب�الر�و	اي	��ة� ع	��ن� أ	ب�ي��ه� و	ك	�� ي�ب� ب���ن� ح	�� ع�يد� ب���ن� ا	ل�م�س	�� و	ت�	ف	��ر�د	 س	��

ر� ب�ن� ش	ك	ل� ب�ن� ح�	ي�د8 ع	ن� أ	ب�يه� .  ل�ك	 ش�ت�	ي�� و	ك	ذ	
ر�, 	ع�س	� ��, وص��ن	اب�ح� ب��ن� ا	ل� ع�د8 ال�م�ز	ن� �� ب��ن� س	� , ت�	ف	�ر�د	 ب�الر�و	اي	��ة� ع	�ن� أ	ب�ي�ه�, و	ع	�ن� د�ك	ي�

از�م8 ل�ك	 ق�	ي��س� ب��ن� أ	ب�� ح	� و	ك	ذ	
 . Rة	اب	ح	ء� ص ل	م�ي� و	ك�ل5 ه	ؤ�ل	 	س� و	م�ر�د	اس� ب�ن� م	ال�ك8 ال�

ح�  ن�ق�ال� ا�ب	ن� ا�لص&ل� ي�ئbا م��� يح	ي�ه�م	ا ش	�� ل�مbا ل	� ي�	ر�ج	ا ف� ص	ح� ل�يل� أ	ن� ا	ل�ب�خ	ار�ي� و	م�س� و	ق	د� ا�د�ع	ى ا	ل�	اك�م� ف� ا	ل��ك�
ا ا	ل�ق	ب�يل� .  ه	ذ	

ي�ب� ع	��ن� أ	ب�ي��ه�, و	ل	��� ي�	ر�و�ه�ق�ال�  ع�يد� ب���ن� ا	ل�م�س	�� ل�مR ع	��ن� س	�� ار�ي5 و	م�س��� و	ق	��د� أ�ن�ك���ر	 ذ	ل���ك	 ع	ل	ي���ه�, و	ن�ق���ض	 ب�	��ا ر	و	اه� ا	ل�ب�خ	��
د�يث	  ل	م�ي� ح	�� 	س��� ر�د	اس8 ال� از�م8 ع	��ن� م��� ن� ط	ر�ي��ق� ق�	ي���س� ب���ن� أ	ب��� ح	� ار�ي5 م��� ر�ه�, ف�� و	ف	��اة� أ	ب�� ط	��ال�ب8 و	ر	و	ى ا	ل�ب�خ	�� ع	ن���ه� غ	ي��

	و�ل�  	و�ل� ف	ال� ه	ب� ا	لص�ال��ون	 ا	ل� ر�و ي	ذ�  و	ب�ر�و	اي	ة� ا	ل�	س	ن� ع	ن� ع	م�
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�ر	ب%�ع�ون�  ا�لن%&و	ع� ا�لث&ام�ن� و�ال	
 Rة	د�د	ع	م�ت� Rاء	س�	ه� أ	ن� ل	ة� م	ع�ر�ف	م

ر	ة	 ل	�ه� أ	ن���ه� ب�� ي	ت���ه�, ف�	ي�	ع�ت	ق��د� م	��ن� ل	 خ� ه	ا, أ	و� ب�ك�ن�� ) م�ت�	ع	د�د	ةR, أ	و� ي���ذ�ك	ر� ب�ب�	ع�ض��� Rاص	ش�خ	ن��ه�م� (أ	لن�اس� أ	ع�ض� ا	ظ�ن5 ب�	ي	ف�
ر�ه� .  غ	ي��

ه�ورbا م8 ل	ي���س	 ه���و	 م	ش��� ), ف�	ي	��ذ�ك�ر�ون	 ا	لر�ج���ل	 ب�اس��� , (ي��غ	ر�ب���ون	 ب���ه� ع	ل	��ى ا	لن���اس� ي	 ل�س��� ن	 ا	ل�م�د	 ا ي�	ق	��ع� ذ	ل���ك	 م��� ث�	ر� م	�� و	أ	ك�
 . Rث�ي	ك 	ل�ك	ذ	ا, و	ع�ر�ف��ه	ي� 	ن� ل	ى م	ل	ه�, ل�ي�ب�ه�م�وه� ع	ن5ون	و� ي�ك	ب�ه�, أ

Rاد	ا إ�ر�ش , و	ف�يه	 � ب�ن� س	ع�يد8 ا	ل�م�ص�ر�ي5 ف� ذ	ل�ك	 ك�ت	ابbا, و	ص	ن�ف	 ا	لن�اس� ك�ت�ب	 ا	ل�ك�ن	 و	ق	د� ص	ن�ف	 ا	ل�	اف�ظ� ع	ب�د� ا	ل�غ	ن�
ي	) .  ل�س� ل�يس� ا	ل�م�د	 إ�ل	 (إ�ظ�ه	ار� ت	د�

و�م�ن	 أ�م	ث�ل�ة� ذ�ل�ك� 
ا, ذ	 ه� ه	�� ن��ه���م� م	��ن� ي�ص	��ر�ح� ب�اس���� ب	��ار� ف	م� 	خ� ي�) و	ب�ال� , ل	ك�ن�ه� ع	ال�R (ب�الت��ف�س� Rع�يف	ض 	ه�و	5, و م�	م�د� ب�ن� ا	لس�ائ�ب� ا	ل�ك	ل�ب�

ع�يد8, ق	��ال	 ا�ب���ن� ن�ي��ه� ب���أ	ب� س	�� ن��ه���م� م	�ن� ي�ك	 ر�, و	م� ن�ي��ه� ب���أ	ب� ا	لن�ض��� ن��ه���م� م	��ن� ي�ك	 , و	م� ائ�ب� ن��ه���م� م	��ن� ي�	ق���ول� ح	��اد� ب���ن� ا	لس��� و	م�
ر�ي5 .  bا أ	ن�ه� أ	ب�و س	ع�يد8 ا	ل��د� ي	, م�وه� 5 ا	لت��ف�س� ح� و	ه�و	 ا	ل�ذ�ي ي�	ر�و�ي ع	ن�ه� ع	ط�ي�ة� ا	ل�ع	و�ف� ا	لص�ل	

 gن�ي ل�ك� س�ال�م� أ�ب�و ع�ِعاَب	د� الل&ه� ا�ل	م�د� و�ك�ذ�
د ا, ا ك	ث�ي��R ج��� ذ	 ات8 م�ت�	ع	��د�د	ة8 و	ه	�� ه	�� ئ�ه� إ�ل	�� ج� ن	, ا	ل���ذ�ي ي�	ر�و�ي ع	��ن� أ	ب��� ه�ر	ي��ر	ة	, ي�	ن�س���ب�ون	ه� ف��� و	ل	 ب	ل	 ا	ل�م	ع���ر�وف� ب�س	��

ا ت�	ق	د�م	 و	ا	لل�ه� أ	ع�ل	م� .  ل�يس� أ	ق�س	امR ك	ث�ي	ةR, ك	م	 و	الت�د�

�ر	ب%�ع�ون�  ع� و�ال	 ا�لن%&و	ع� ا�لت&اس�
و	اه�  ن��ه	ا ف� ك�ل� ح	ر�ف8 س� ر	د	ة� و	ال�ك�ن	 ا	ل�ت� ل	 ي	ك�ون� م� 	س�	اء� ا	ل�م�ف� م	ع�ر�ف	ة� ا	ل�
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ر�ه� و	ي�وج	د� ذ	ل���ك	 ك	ث�ي��bا ف�� ك�ت	��اب� ا	ل�	��ر�ح� و	الت��ع���د�يل� و	ق	د� ص	ن�ف	 ف� ذ	ل�ك	 ا	ل�	اف�ظ� أ	ح�	د� ب�ن� ه	ار�ون	 ال�ب�	ر�د�ي�ي5 و	غ	ي��
ر8 ب�ن8 م	اك�ول	 ك	ث�يbا .  	ب� ن	ص� م	ال� ل� , و	غ	ي��ه�, و	ف� ك�ت	اب� ا	ل��ك� ب�ن� أ	ب� ح	ات�8 ل�

ي��ان	" ن��ه��م� "أ	ج�	�د�" ب��ال��يم� "ب��ن� ع�ج	 ر	د	ة�, م� 	س�	�اء� ا	ل�م�ف��� ن	 ا	ل� ح� ط	ائ�ف	�ةb م�� ر8و ب��ن� ا	لص���ل	 ي�خ� أ	ب���و ع	م��� ر	 ا	لش�� و	ق	د� ذ	ك	�
ر	ه� ا�ب��ن� ي���ون�س	 ف�� ي	ان	", ذ	ك	� ا ع	ل	�ى و	ز�ن� "س��ف� �bف�ف	ات� م�	ل�ف���ر	ط� ا�ب��ن� ا�	 ح� و	ر	أ	ي��ت���ه� ب� ع	ل	�ى و	ز�ن� "ع�ل	ي��ان	" ق	�ال	 ا�ب���ن� ا	لص��ل	
ر	أ	ة� ك	ع���ب� ي	���ي� ا�ب���ن� ا�م��� " ع	��ن� ت��ب�	ي���ع8 ا	ل��م� ع���ي5 " ت	��اب�ع�ي� "ت	��د�وم� ب���ن� ص���ب�	ي�ح8 ال�ك�ل	 ل���ي5 ر8و الب	ج	 اب	ة� "أ	و�س	��ط� ب���ن� ع	م�� ا	لص���ح	
� ب���ن� ث	��اب�ت8 أ	ب���و ب	��ار�ي5" ت	��اب�ع�ي� "ال��د5ج	ي� 	خ� ن� ب���ن� ف�	ر�و	ة	 أ	ب���و ا	ل�	ل	��د� ا	ل� يل	 � "ج� " ص	��ح	اب� ب�ي��ب� ب���ن� ا	ل�	��ار�ث� ب	��ار� "ح	 	ح� ا	ل�

ا	ل�غ�ص�ن�", ي��ق	ال� إ�ن�ه� ج�ح	ا . 
ح�  ", م	��و�ل	 ز�ن��ب	��اع8ق�ال� ا�ب	ن� ا�لص&ل� ي5 رR ا	ل�	ص��� ن�د	 " "س	�� س� ر� ب���ن� ا	ل��م�� " س�ع	ي�� ر�ه� "ز�ر5 ب�ن� ح�ب�	ي�ش8 	ص	ح5 أ	ن�ه� غ	ي�� : و	ال�

��� "ب���ن� ز	ي���د8 أ	ب���و ر	ي�	ان	��ة	" ت�	ي� ��� ا	ل�م�ع�ج	م	 � "ش	���غ�ون�" ب�الش���ي� و	ال�غ	ي� ب	ةR "ش	��ك	ل� ب���ن� ح�	ي���د8" ص	��ح	اب� , ل	��ه� ص���ح� ام�ي� ال���ذ	
ر�" 	ع�س	�� � "ص���ن	اب�ح� ب���ن� ا	ل� ن	 أ	ب���و أ�م	ام	��ة	" ص	��ح	اب� ل	��ة� "ص���د	ي5 ب���ن� ع	ج�ل	 م	 � ا	ل�م�ه� ن��ه���م� م	��ن� ي�	ق���ول� ب���ال�ع	ي� �, و	م� ص	��ح	اب�

ي5 ا	ل�ب	ص�ر�ي5", ي�	ر�و�ي ع	ن� م�ع	اذ8 .  ا ب�الت�ص�غ�ي� "أ	ب�و ا	لس�ل�يل� ا	ل�ق	ي�س� "ض�ر	ي�ب� ب�ن� ن��ق	ي�� ب�ن� س�	ي�8" ك�ل5ه	
 � " ص	ح	اب� ة� ب�ن� ح	ن�ب	ل8 ", أ	ح	د� ا	لز5ه�اد�, ت	اب�ع�ي� "ك	ل	د	 ي5 ل	ة� ا�ب�ن� ز	ي�د8 الر5ق	اش� م	 � ا	ل�م�ه� "ع	ز�و	ان�" ب�ال�ع	ي�

ين� :  س� ا�لن%&و	ع� ا�ل	م�وف�ي خ�م	
	س�	اء� و	ال�ك�ن	  م	ع�ر�ف	ة� ا	ل�
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5, و	اب���ن� ب� , و	ال��د5ول	 ائ�ي5 ل�مR, و	الن�س	�� 5, و	م�س��� د�ين� ن��ه���م� ع	ل���ي5 ب���ن� ا	ل�م	�� , م� ن	 ا	ل��ف���اظ� و	ق	��د� ص	��ن�ف	 ف��� ذ	ل���ك	 ج		اع	��ةR م���
د ا ك	ث�ي� ا	لن��ف�ع� .  ه�, و	ال�	اك�م� أ	ب�و أ	ح�	د	 ا	ل�	اف�ظ�, و	ك�ت	اب�ه� ف� ذ	ل�ك	 م�ف�يدR ج� م	ن�د	

ن��ه�م� م	ن� ي��ت�	ل	ف� ف�يه� .  ن��ه�م� م	ن� ل	 ي��ع�ر	ف� ا�س��ه�, و	م� ب�ه	ا, و	م� ي	ة	 و	ي��ن	ب��ه�وا ع	ل	ى ص	اح� و	ط	ر�يق	ت��ه�م� أ	ن� ي	ذ�ك�ر�وا ا	ل�ك�ن��
ح� إ�ل�ى أ�ق	س�ام8 ع�د&ة8:  ر8و ب	ن� ا�لص&ل� و�ق�د	 ق�س&م�ه�م	 ا�لش&ي	خ� أ�ب�و ع�م	

ي�(أ�ح�د�ه�ا)  ز�وم��� ام8 ا	ل�م	خ� ر� ب���ن� ع	ب���د� ا	لر�ح�	��ن� ب���ن� ا	ل�	��ار�ث� ب���ن� ه�ش	�� أ	ب� ب	ك��� ي	��ة�, ك	�� و	ى ا	ل�ك�ن�� مR س��� م	��ن� ل	ي���س	 ل	��ه� ا�س���
ز�م8 ر�و ب���ن� ح	�� د� ب���ن� ع	م��� ر� ب���ن� م�	م��� ا أ	ب���و ب	ك��� ذ	 ب��ع	ة�, و	ي�ك	ن��� ب���أ	ب� ع	ب���د� ا	لر�ح�	��ن� أ	ي�ض��bا و	ه	ك	�� اء� ا	لس��� د� ا	ل�ف�ق	ه	�� �, أ	ح	�� د	ن� ا	ل�م	��
ا . ب�ن� ح	ز�م8 ه	ذ	 ي	ة	 ل� , و	ق�يل	 ل	 ك�ن�� اد�ي5 و	ل	 ن	ظ�ي	 ل	�م	ا ف� ذ	ل�ك	 5, ي�ك	ن� ب�أ	ب� م�	م�د8 أ	ي�ضbا ق	ال	 ا	ل�	ط�يب� ا	ل�ب�	غ�د	 ا	ل�م	د	ن�

ا�لن%&و	ع� ا�ل	ح�اد�ي و�ال	خ�م	س�ون� : 
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ي	ة�  م� د�ون	 ا	ل�ك�ن�� س� ت�ه�ر	 ب�ال� م	ع�ر�ف	ة� م	ن� ا�ش�

ع	ث� 	ش��� ن��ه���م� ا	ل� اب	ة�, م� ن� ا	لص���ح	 د8 ج		اع	��ةb م�� ر8و م���ن� ي�ك	ن�� ب���أ	ب� م�	م�� ي�خ� أ	ب���و ع	م�� ر	 ا	لش��� ا, و	ق	��د� ذ	ك	� د  ا ك	ث�يR ج� و	ه	ذ	
ة� ب��ن� ع�ب�	ي��د� , و	ح�و	ي�ط�ب� ب�ن� ع	ب�د� ا	ل�ع�ز�ى, و	ط	ل�ح	� , و	ال�	س	ن� ب�ن� ع	ل�ي¦ , و	ج�ب�	ي��ر� ب�ن� م�ط�ع�م8 , و	ث	اب�ت� ب�ن� ق�	ي�س8 ب�ن� ق�	ي�س8

ب� ن	�ة	, و	ع	ب���د� الل��ه� ب���ن� ج	ع�ف	��ر8, و	ع	ب���د� الل��ه� ب���ن� ث�	ع�ل	ب	��ة	 ب��ن� ص��ع	ي�8, و	ع	ب���د� الل��ه� ب���ن� ز	ي��د8 ص	�اح� ا	لل���ه�, و	ع	ب���د� الل���ه� ب��ن� ب�	ي��
ن	ان8 .  , و	م	ع�ق�ل� ب�ن� س� , و	ك	ع�ب� ب�ن� م	ال�ك8 ر8و, و	ع	ب�د� ا	لر�ح�	ن� ب�ن� ع	و�ف8 , و	ع	ب�د� الل�ه� ب�ن� ع	م� 	ذ	ان� ا	ل�

ن��ه�م� ب�أ	ب� ع	ب�د� الل�ه� و	ب�أ	ب� ع	ب�د� ا	لر�ح�	ن� .  و	ذ	ك	ر	 م	ن� ي�ك	ن� م�
ام� 	ق�س	��� ن	 ا	ل� رbا م����� مbا ع	اش����� ا ا	لن��و�ع� ق�س���� ذ	 ان	 ي�	ن�ب	غ�����ي أ	ن� ي	ك�����ون	 ه	���� د ا و	ك	���� ل� ج����� ن	ا ذ	ل�����ك	 ل	ط	����ال	 ا	ل�ف	ص����� ي�� و	ل	����و� ت�	ق	ص�����

ل	ه� .  ا	ل�م�ت�	ق	د�م	ة� ف� ا	لن��و�ع� ق�	ب��

ا�لن%&و	ع� ا�لث&ان�ي و�ال	خ�م	س�ون� : 
	ل�ق	اب�  م	ع�ر�ف	ة� ا	ل�

ه�م	  ن%	 د8, م� ر� و�اح� ر8 أ	ح�	د� ب��ن� ع	ب��د� ا	لر�ح�	�ن� ا	لش���ي	از�ي5, و	ك�ت	�اب�ه� ف�� ذ	ل��ك	 م�ف�ي�دRو�ق�د	 ص�ن&ف� ف�ي ذ�ل�ك� غ�ي%	 أ	ب�و ب	ك�
ك	ث�ي� ا	لن��ف�ع� ث�� أ	ب�و ا	ل�ف	ض�ل� ا�ب�ن� ا	ل�ف	ل	ك�ي� ا	ل�	اف�ظ� . 

ة� ا�لت%&ن	ِعاَب�يه� ع�ل�ى ذ�ل�ك�  م� . و�ف�ائ�د� س� ب� ا	ل� ا ا	لل�ق	ب	 ل�غ	ي�� ص	اح� أ	ن� ل	 ي�ظ	ن� أ	ن� ه	ذ	
ه� ي�يز�, ل	 ع	ل	ى و	ج� ب�ه� ف	إ�ن�	ا ي	ذ�ك�ر�ه� أ	ئ�م�ة� ا	ل�	د�يث� ع	ل	ى س	ب�يل� ا	لت��ع�ر�يف� و	الت�م� ر�وهbا إ�ل	 ص	اح� و	إ�ذ	ا ك	ان	 ا	لل�ق	ب� م	ك�

ز� و	الت��ن	اب�ز� و	ا	لل�ه� ا	ل�م�و	ف�ق� ل�لص�و	اب� .  ا	لذ�م� و	الل�م�
ان� م�ع	او�ي	��ة� ب���ن� ع	ب���د� ا	ل�ك	ر�ي��� ا ل	ق	ب	��ان� ق	ب�يح	�� ن� ل	ز�م	ه�م	� ن� ج	ل�يل	 ر�ي5 ر	ج�ل	 ع�يد8 ا	ل�م�ص��� ��� ب��ن� س	� ق	ال	 ا	ل�	�اف�ظ� ع	ب��د� ا	ل�غ	ن�
م�ه�, ل	 ف��� س��� ان	 ض	��ع�يفbا ف��� ج� ", و	إ�ن�	��ا ك	�� د8 "ا	لض���ع�يف� ة	 و	ع	ب���د� الل���ه� ب���ن� م�	م��� ", و	إ�ن�	��ا ض	��ل� ف��� ط	ر�ي��ق� م	ك��� "ا	لض���ال5

ح	د�يث�ه� . 
ح�  ا ص	��ال�bاق�ال� ا�ب	ن� ا�لص&ل� bب���د	ع 	ان , و	ك	�� ي5 ل� الس�د�وس��� د� ب���ن� ا	ل�ف	ض��� ان� م�	م��� , و	ه���و	 "ع	��ار�مR" أ	ب���و ا	لن�5ع�م	�� Rال�ث��	ث	و :

د� .  ا ع	ن� ا	ل�ع�ر	ام	ة�, و	ال�ع	ار�م� ا	لش�ر�ير� ا	ل�ف	اس� bع�يد	ب
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ث�يث�  ا�ل	ِعاَب�اع�ث� ا�ل	ح�

 (�ر ر8 ا	ل��ر�از�ي�, ر	و	ى ع	��ن� أ	ب���(غ�ن	د� د� ب���ن� ج	ع�ف	�� ر�ي� ا	ل��ر�او�ي ع	��ن� ش���ع�ب	ة	, و	ل�م�ح	م��� ر8 ا	ل�ب	ص��� د� ب���ن� ج	ع�ف	�� ل	ق	��بR ل�م�ح	م���
� و	غ	ي��ه�  ب�	ه	ان� 	ص� اد�ي� ا	ل�	اف�ظ� ا	ل�	و�ال� ش	ي�خ� ا	ل�	اف�ظ� أ	ب� ن��ع	ي�م8 ا	ل� ح	ات�8 ا	لر�از�ي�, و	ل�م�ح	م�د� ب�ن� ج	ع�ف	ر8 ا	ل�ب�	غ�د	
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ث�يث�  ا�ل	ِعاَب�اع�ث� ا�ل	ح�

ا�لن%&و	ع� ا�لث&ال�ث� و�ال	خ�م	س�ون� : 
ب	ه	 ذ	ل�ك	  	ن�س	اب� و	م	ا أ	ش� 	س�	اء� و	ال� ت	ل�ف� ف� ا	ل� م	ع�ر�ف	ة� ا	ل�م�ؤ�ت	ل�ف� و	ال�م�خ�

يغ	ت�ه� .  ن�ه� م	ا ت�	ت�ف�ق� ف� ا	ل�	ط� ص�ور	ت�ه�, و	ت�	ف�ت	�ق� ف� ا	لل�ف�ظ� ص� و	م�

ا�لن%&و	ع� ا�لر&اب�ع� و�ال	خ�م	س�ون� : 
	ن�س	اب�  	س�	اء� و	ال� م	ع�ر�ف	ة� ا	ل�م�ت�ف�ق� و	ال�م�ف�ت	�ق� م�ن	 ا	ل�

 . bاف�ل	ا حbاب	ط�يب� ك�ت	ف�يه� ال� 	ن�ف	د� ص	ق	و
ر8و أ	ق�س	امbا  و	ق	د� ذ	ك	ر	ه� ا	لش�ي�خ� أ	ب�و ع	م�

ت�ةR, : أ�ح�د�ه�ا  " س� ث	ال�ه� "ا	ل�	ل�يل� ب�ن� أ	ح�	د	 	ب� م� م� ا	ل� م� و	اس� س� ث�	ر� ف� ا	ل� أ	ن� ي�	ت�ف�ق	 ا�ث��ن	ان� أ	و� أ	ك�
� أ�ح�د�ه�م	  , ق	ال�وا و	ل	� ي�س	م� أ	ح	دR ب�	ع�د	 ا	لن�ب� و�ي5 ا	ل�ب	ص�ر�ي5, و	ه�و	 أ	و�ل� م	ن� و	ض	ع	 ع�ل�م	 ا	ل�ع	ر�وض�  ب�أ	ح�	د	 ق�	ب�ل	ا	لن�ح�

د	 ف	��ا	لل�ه� ع�يد� ب���ن� ي��م��� ر�ه� س	�� , و	ق	��ال	 غ	ي�� ع�يد� ب���ن� أ	ح�	��د	, ف��� ق�	و�ل� ا�ب���ن� م	ع�ي��8 ف	ر� س	�� , إ�ل� أ	ب	��ا ا	لس��� أ	ب��� ا	ل�	ل�ي��ل� ب���ن� أ	ح�	��د	
أ	ع�ل	م� . 
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ث�يث�  ا�ل	ِعاَب�اع�ث� ا�ل	ح�

ت	ن�ي� ب��ن� أ	خ�ض	�ر	 ع	�ن� م�ع	او�ي	��ة	 (ب��ن� ق��ر�ة	), و	ع	ن���ه� ع	ب��اسRا�لث&ان�ي  ر�ي� أ	ي�ض��bا, ر	و	ى ع	�ن� ا	ل�م�س�� �5, ب	ص�� ر8 ا	ل�م�ز	ن� أ	ب�و ب�ش��
 Rة	اع		ج	ي5 و�	ن�ب	ل�ع	ا

�, ر	و	ى ع	ن� ر	و�ح� ب�ن� ع�ب	اد	ة	 و	غ	ي��ه� . و�الث&ال�ث�  ب�	ه	ان� أ	ص�
�ر	اس	ان	 ر	و	ى ع	ن� اب�ن� خ�ز	ي�	ة	 و	ط	ب�	ق	ت�ه� . و�الر&اب�ع�  ه�ور� ب� ي ا	ل�ف	ق�يه� ا	ل�	ن	ف�ي5 ا	ل�م	ش� ز�ي5, ا	ل�ق	اض� أ	ب�و س	ع�يد8 الس�ج�

ل	ه�, و	ر	و	ى ع	ن�ه� ا	ل�ب�	ي��ه	ق�ي5 . ا�ل	خ�ام�س�  ي, ح	د�ث	 ع	ن� ا	ل�ذ�ي ق�	ب�� 5 ا	ل�ق	اض� ت� أ	ب�و س	ع�يد8 الب�س�
د	ا�لس&%%%اد�س�  ل	 ب�ل	 �, د	خ	���� ف	ر	اي�ين� س����� د8 ال�� ي�خ� أ	ب����� ح	ام����� ذ	 ع	����ن� ا	لش����� اف�ع�ي�, أ	خ	���� 5 أ	ي�ض����bا, ش	���� ت� ع�يد8 ال�ب�س����� أ	ب�����و س	����

ل�س� .  	ن�د	 ا	ل�
م� ا�لث&ان�ي  , ا�ل	ق�س	 ان	" أ	ر�ب�	ع	ةR الق	ط�يع�ي5 "أ	ح�	د� ب�ن� ج	ع�ف	ر� ب�ن� ح	�د	

ل�ه�  ع�ي	ن� ق%�ِعاَب%	 ا�لن%&و	ع� ا�ل	خ�ام�س� و�ال	خ�م	س�ون� : ن%�و	ع� ي%�ت%�ر�ك&ب� م�ن	 ا�لن%&و	

" ب�ف	ت���ح� ث	��ال�ه� "م�وس	��ى ب���ن� ع	ل���ي¦ م� م� اب�ه� ف��� ا	لر�س��� ي��ص� ا	ل�م�ت	ش	�� اد�ي� ف�ي��ه� ك�ت	��اب�ه� ا	ل���ذ�ي و	س		��ه� ب�ت�	ل�خ� و	ل�ل�خ	ط�ي��ب� ا	ل�ب�	غ���د	
) ب�ض	م�ه	ا, م�ص�ر�ي� ي�	ر�و�ي ع	ن� ا	لت�اب�ع�ي	 .  �, ج		اع	ةR, (م�وس	ى ب�ن� ع�ل	ي¦ ا	ل�ع	ي�
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ث�يث�  ا�ل	ِعاَب�اع�ث� ا�ل	ح�

ا�لن%&و	ع� ا�لس&اد�س� و�ال	خ�م	س�ون� : 
ن�ف8 آخ	ر	 م��ا ت�	ق	د�م	  ف� ص�

ذ	ا ا م�ت�	ق	��د�مR و	ه	�� ذ	 ب	ة�, م	��ع	 ا	ل�م�ف	ار	ق	��ة� ف�� ا	ل�م�ق	ار	ن	��ة�, ه	�� 	ب� أ	و� ا	لن�س��� م� ا	ل� م� و	اس��� س��� اب��ي	 ف��� ا	ل� م�ون�ه� ف��� ا	ل�م�ت	ش	� و	م	ض���
 . Rخ�ر	أ	م�ت

ث�ال�ه�  م�

, و	ه���و	 ام� ل�ي���ة	 و	س	��ك	ن	 ا	لش��� , أ	د�ر	ك	 ا	ل�	اه� ي5 و	د�) ال��ر�ش��� 	س��� (ي	ز�ي��د� ب���ن� ا	ل� �, و	 و	د�) خ�ز	اع���ي� ص	��ح	اب� 	س��� (ي	ز�ي��د� ب���ن� ا	ل�
ق	ى ب�ه� م�ع	او�ي	ة� .  ت	س� ا	ل�ذ�ي ا�س�

ع�ود8 .  اك	 ت	اب�ع�ي� م�ن� أ	ص�ح	اب� ا�ب�ن� م	س� ), ف	ذ	 و	د� ب�ن� ي	ز�يد	 	س� و	أ	م�ا (ا	ل�
, و	ل	�م� آخ	ر� ب	ص�ر�ي� ت	اب�ع�ي� .  م	ام� أ	ح�	د	 , و	ش	ي�خ� ا	ل�� 	و�ز	اع�ي� , ت�ل�م�يذ� ا	ل� ق�ي5 ) ا	لد�م	ش� ل�م8 (ا	ل�و	ل�يد� ب�ن� م�س�

ي	ت�ه� ل	�ه� م� ار�ي5 ف�� ت	س�� م	 ا	ل�ب�خ	� ر�ه� و	ق	�د� و	ه�� �, ي�	ر�و�ي ع	ن��ه� ال�د�ر	او	ر�د�ي5 و	غ	ي�� اك	 م	�د	ن� ل�م� ب�ن� ا	ل�و	ل�يد� ر	ب	�احR) ف	��ذ	 ف	أ	م�ا (م�س�
) و	ا	لل�ه� أ	ع�ل	م� .  ل�م8 ف� ت	ار�ي�ه� (ب�ال�و	ل�يد� ب�ن� م�س�

ا�لن%&و	ع� ا�لس&اب�ع� و�ال	خ�م	س�ون� 
م	ع�ر�ف	ة� ا	ل�م	ن�س�وب�ي	 إ�ل	 غ	ي�� آب	ائ�ه�م� 

و�ه�م	 أ�ق	س�ام8 
ر8,(أ�ح�%%د�ه�ا)  ل8 ي�	و�م	 ب	��د� ان� أ	ث��ب	ت	��ا أ	ب	��ا ج	ه��� ر	اء	), و	ه�	��ا ا	لل���ذ	 ات��م� ك	م�ع	��اذ8 و	م�ع	��و�ذ8, ا�ب��ن	��� (ع	ف��� ا	ل�م	ن�س���وب�ون	 إ�ل	�� أ�م�ه	��

ا (ع	��و�ذR), و	ي��ق	��ال� ق�يقR ل	�م	�� ر� ش	�� 	ن�ص	��ار�ي5 و	ل	���م� آخ	�� ر	اء� ب�ن���ت� ع�ب�	ي���د8, و	أ	ب���وه�م� ا	ل�	��ار�ث� ب���ن� ر�ف	اع	��ة	 ا	ل� ذ�ه� ع	ف��� و	أ�م5ه���م� ه	��
) ف	ا	لل�ه� أ	ع�ل	م� .  Rو�ف	(ع 	ق�يل	و (Rو�ن	ع)
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ث�يث�  ا�ل	ِعاَب�اع�ث� ا�ل	ح�

ل� ا�ب	ن� (ح�م�ام�ة�)  ا	ل�م�ؤ	ذ�ن�, أ	ب�وه� ر	ب	احR . ب�ل�
�ع	م�ى ا�ل	م�ؤ�ذ!ن�  ) ا�ل	 ت�وم8 ي	انbا ع	ن� ر	س�ول� ا	لل�ه� اب	ن� (أ�م! م�ك	  ف� غ	ي�ب	ت�ه�, ق�يل	 ا�س��ه� ع	ب�د�أ	ي�ضbا, و	ق	د� ك	ان	 ي�	ؤ�م5 أ	ح�

, و	ق�يل	 غ	ي��ر� ذ	ل�ك	 .  ر�و ا�ب�ن� ق�	ي�س8 ة	, و	ق�يل	 ع	م� الل�ه� ب�ن� ز	ائ�د	
� . ع�ِعاَب	د� الل&ه� ا�ب	ن� (اللgت�ِعاَب�ي!ة�)  �ت�ب�ي�ة�) ص	ح	اب� و	ق�يل	 (ال�

م� أ	ب�يه�م� و	ه�بR . س�ه�ي	ل� ا�ب	ن� (ب%�ي	ض�اء�)  م� ب�	ي�ض	اء	 (د	ع�دR) و	اس� لR و	ص	ف�و	ان�, و	اس� ن��ه	ا س	ه� و	أ	خ	و	اه� م�
ِعاَب�يل� ا�ب	ن� (ح�س�ن�ة�)  ي	 أ�م5ه�, و	أ	ب�وه� ع	ب�د� الل�ه� ب�ن� ا	ل�م�ط	اع� ا	ل�ك�ن�د�ي5 . ش�ر�ح	

, ه� اب	ة� ع	ل	ى ا	لش�أ�م� أ	ح	د� أ�م	ر	اء� ا	لص�ح	
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ث�يث�  ا�ل	ِعاَب�اع�ث� ا�ل	ح�

ا�لن%&و	ع� ا�لث&ام�ن� و�ال	خ�م	س�ون� 
ف� ظ	اه�ر�ه	ا  ل	 ف� ا	لن�س	ب� ا	ل�ت� ع	ل	ى خ�

ر�ي!"  ر8و "ا�ل	ِعاَب�د	 ِعاَب�ة� ب	ن� ع�م	 ع�ود8 ع�ق	 , ق	��ال�واو�ذ�ل�ك� ك�أ�ب�ي م�س	 ه���ور� ال	ف	ه� ا	ل��م� رbا, و	خ	 ز	ع	م	 ا	ل�ب�خ	ار�ي5 أ	ن�ه� م��ن� ش	ه�د	 ب	د�
ب	 إ�ل	ي��ه	ا .  رbا ف�	ن�س� إ�ن�	ا س	ك	ن	 ب	د�

 " gم�ي	خ�ان� "الت%&ي	ن� ط�ر	م�ان� ب	س�ل�ي	ن� م�ر�ة	ال� ب	و	م�ن� م 	ان	د� ك	ق	ي�ه�م�, و	إ�ل 	ب ن��ه�م�, و	إ�ن�	ا ن�	ز	ل	 ف�يه�م�, ف�	ن�س� ل	� ي	ك�ن� م�
 .

 " gن�ي ان	, ن�	ز	ل	 ف�يه�م� أ	ي�ضbا, و	إ�ن�	ا ك	ان	 م�ن� م	و	ال� ب	ن� أ	س	د8 . أ�ب�و خ�ال�د8 "ا�لد&ال� ب	ط�نR م�ن� ه		د	
 "gخ�وز�ي	ن� ي�ز�يد� "ال	ر�اه�يم� ب	. إ�ب% 	ك�ة	ال��وز� ب� 	ع�ب : إ�ن�	ا ن�	ز	ل	 ش�

 " gز�م�ي	م�ان� "الع�ر	ن� أ�ب�ي س�ل�ي	م�ل�ك� ب	د� ا�ل	ة� . ع�ِعاَب	ت�ه�م� ب�ال�ك�وف	ب�ان و	ه�م� ب	ط�نR م�ن� ف�	ز	ار	ة	, ن�	ز	ل	 ف� ج	
 " gن�ان8 "الع�و�قي ر	ة� . م�ح�م&د� ب	ن� س� , و	ه�و	 ب	اه�ل�ي�, ل	ك�ن�ه� ن�	ز	ل	 ع�ن�د	ه�م� ب�ال�ب	ص� ": ب	ط�نR م�ن� ع	ب�د� ا	ل�ق	ي�س�
 " gل�م�يgن� ي�وس�ف� ا�لس	م�د� ب ل�ك	 ح	ف�ي��د�ه� أ	ب���وأ�ح	 ذ	 ب	 إ�ل	�� ق	ب�يل	��ة� أ�م���ه� و	ك	�� , ه���و	 أ	ز�د�ي�, و	ل	ك�ن���ه� ن�س��� ل�م8 ي�خ� م�س��� : ش	��

 . 5 " ا	لص5وف� ا أ	ب�و ع	ب�د� ا	لر�ح�	ن� "الس5ل	م�ي5 " ح	ف�يد� ه	ذ	 ر8و إ�س�	اع�يل� ب�ن� ن�	ي�د8 "الس5ل	م�ي5 ع	م�
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ث�يث�  ا�ل	ِعاَب�اع�ث� ا�ل	ح�

ع� و�ال	خ�م	س�ون�  ا�لن%&و	ع� ا�لت&اس�
ف� م	ع�ر�ف	ة� ا	ل�م�ب��ه	م	ات� م�ن� أ	س�	اء� ا	لر�ج	ال� و	الن�س	اء� 

اد�ي5, و	غ	ي��ر�ه�	ا .  � ب�ن� س	ع�يد8 ا	ل�م�ص�ر�ي5, و	ال�	ط�يب� ا	ل�ب�	غ�د	 و	ق	د� ص	ن�ف	 ف� ذ	ل�ك	 ا	ل�	اف�ظ� ع	ب�د� ا	ل�غ	ن�
, ك	ح	د�يث� ا�ب�ن� ع	ب�اس8  ر	ى م�ن� ط�ر�ق� ا	ل�	د�يث� ت�	ف	اد� م�ن� ر�و	اي	ة8 أ�خ� ا إ�ن�	ا ي�س� ي	��ا ر	س���ول	 ا	لل���ه�,ق�ال�  أ	ن� ر	ج�ل bو	ه	ذ	

 ? ع�يد 8ا	ل�	ج5 ك�ل� ع	ام8 د�يث� أ	ب�� س	� ر	ى, و	ح	�� اء	 ف�� ر�و	اي	��ة8 أ�خ�� , ك	م	ا ج	� 	ق��ر	ع� ب�ن� ح	اب�س8 	�ي¦ ق	�د� ه�و	 ا	ل�  أ	ن��ه��م� م	��ر5وا ب�
ن��ه�م�  ر�ه	ا . ل�د�غ	 س	ي�د�ه�م�, ف�	ر	ق	اه� ر	ج�لR م� ا ك	ث�ي	ة8 ي	ط�ول� ذ�ك� ب	اه8 ل�	ذ	  و	ه�و	 أ	ب�و س	ع�يد8 ن�	ف�س�ه� ف� أ	ش�

ي�خ� م��ي���ي ا	ل��د�ين� ا	لن��و	و�ي5 ت	ص	��ر	 ا	لش��� ا, و	اخ� ر�ير�ه	�� " ب�ت	ح� �ص���ول� ام�ع� ا	ل� ر� ك�ت	��اب�ه� "ج	�� 	ث�ي��� ف��� أ	و	اخ��� و	ق	��د� ا�ع�ت�	ن	�� ا�ب���ن� ا	ل�
ك�ت	اب	 ا	ل�	ط�يب� ف� ذ	ل�ك	 . 

د�ث�ي	 ن	 ا	ل�م�ح	� ءR ي�	ت	ح	ل�ى ب��ه� ك	ث�ي�R م�� , و	ل	ك�ن�ه� ش	ي� م� م�ن	 ا	ل�	د�يث� ب	ة� إ�ل	 م	ع�ر�ف	ة� ا	ل��ك� و	ى ب�الن�س� و	ه�و	 ف	ن5 ق	ل�يل� ا	ل�	د�
و	غ	ي��ه�م� . 

ه�, أ	و� , أ	و� ع	�ن� أ	ب�ي�ه�, أ	و� ع	م�� ن8 ن� ا�ب���ن� ف�ل	 ن	د8 ع	�ن� ف�ل	 ن	اد8 ك	م	ا إ�ذ	ا و	ر	د	 ف�� س	� و	أ	ه	م5 م	ا ف�يه� م	ا ر	ف	ع	 إ�ب��ه	امbا ف� إ�س�
ا ا	ل�م�ب��ه	م�  م�ي	ة� ه	ذ	 أ�م�ه� ف�	و	ر	د	ت� ت	س�

ا�لن%&و	ع� ا�ل	م�وف�ي ا�لس!ت!ين� 
ار� أ	ع�م	ار�ه�م�  م	ع�ر�ف	ة� و	ف�	ي	ات� ا	لر5و	اة� و	م	و	ال�يد�ه�م� و	م�ق�د	

ل� و	ال�م�ن��ق	ط�ع� و	غ	ي��ر� ذ	ل�ك	 .  , ف�	ي	ت	ح	ر�ر� ا	ل�م�ت�ص� ل�س8 ه�م� م�ن� ك	ذ�اب8 أ	و� م�د	 ر�ك� ل�ي��ع�ر	ف	 م	ن� أ	د�ر	ك	ه�م� م��ن� ل	� ي�د�
 gر�ي	ي�ان� ا�لث%&و ل�ن	ا ل	�م� ا	لت�أ�ر�يخ	 . ق�ال� س�ف	 ت�	ع�م	 ت�	ع�م	ل	 ا	لر5و	اة� ا	ل�ك	ذ�ب	 ا�س� ل	م�ا ا�س�

ب�وه� ب�الس�ن�ي	 . و�ق�ال� ح�ف	ص� ب	ن� غ�ي�اث8  ت�م� ا	لش�ي�خ	 ف	ح	اس� : إ�ذ	ا ا�ت��ه	م�
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ث�يث�  ا�ل	ِعاَب�اع�ث� ا�ل	ح�

ل	م�ا ق	د�م	 ع	ل	ي��ن	ا م�	م�د� ب�ن� ح	ات�8 ال�ك	ش�ي5 ف	ح	د�ث	 ع	ن� ع	ب�د� ب�ن� ح�	ي�د8, س	أ	ل�ت�ه� ع	ن� م	و�ل�د�ه�؟ ف	ذ	ك	ر	و�ق�ال� ا�ل	ح�اك�م� 
 . bة	ن	س 	ة	ر ث	 ع	ش� ن�ه� ب�	ع�د	 م	و�ت�ه� ب�ث	ل	 	ص�ح	اب�ن	ا إ�ن�ه� ي�	ز�ع�م� أ	ن�ه� س	�ع	 م� , ف�	ق�ل�ت� ل� � ائ�	ت�	ي� ت�ي	 و	م� أ	ن�ه� و�ل�د	 س	ن	ةb س�

ح�  ,ق�ال� ا�ب	ن� ا�لص&ل� م� ل	 ت�ي	 ف�� ا	ل��س��� ل�ي��ة� و	س�� ن	ةb ف�� ا	ل�	اه� ت�ي	 س	�� ا س�� ن��ه�م	� اب	ة� ع	�اش	 ك��ل� م� ن� ا	لص��ح	 ش	خ�ص	ان� م��
ان	 ب���ن	 ث	��اب�ت� ي	 ا	لل�ه� ع	ن��ه�م	ا- و	ح�ك�ي	 ع	ن� اب�ن� إ�س�ح	اق	 أ	ن� ح	س��� , -ر	ض� , و	ح	س�ان� ب�ن� ث	اب�ت8 ز	ام8 و	ه�	ا ح	ك�يم� ب�ن� ح�

ن	 م� م��� ا ل�غ	ي��ه��� ذ	 ن	ةb ق	��ال	 ا	ل�	��اف�ظ� أ	ب���و ن��ع	ي���م8 و	ل	 ي��ع���ر	ف� ه	�� ر�ين	 س	�� ائ	ةb و	ع�ش��� ن��ه���م� م��� ر	ام8 ع	��اش	 ك���ل� م� ب���ن� ا	ل�م�ن���ذ�ر� ب���ن� ح	��
ا	ل�ع	ر	ب� . 

 ( ائ	ةb(ق%�ل	%%ت� ن��ه����م� م���� قbا ي	ع�ي���ش� ك����ل� م� ا, و	إ�ن�	���ا أ	ر	اد	 أ	ن� أ	ر�ب�	ع	���ة	 ن	س	��� ذ	 ن� ه	��� ث�	ر	 م���� ن	 ا	ل�ع	���ر	ب� أ	ك� ر	 ج		اع	���ةR م���� ق	���د� ع	م����
ا ف� غ	ي��ه�م� .  ر�ين	 س	ن	ةb, ل	� ي�	ت�ف�ق� ه	ذ	 و	ع�ش�
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ث�يث�  ا�ل	ِعاَب�اع�ث� ا�ل	ح�

ا�لن%&و	ع� ا�ل	ح�اد�ي و�الس!تgون� 
م	ع�ر�ف	ة� الث��ق	اة� و	الض5ع	ف	اء� م�ن� ا	لر5و	اة� و	غ	ي��ه�م� 

ح�ة� س	ن	د� ا	ل�	د�يث� م�ن� ض	ع�ف�ه� .  ا و	أ	ن��ف	ع�ه	ا, إ�ذ� ب�ه� ت��ع�ر	ف� ص� ه	 ا ا	ل�ف	ن5 م�ن� أ	ه	م� ا	ل�ع�ل�وم� و	أ	ع�ل	 و	ه	ذ	
ب�ان	 ك�ت	اب	ان� ن	اف�ع	ان� ب�ن� ح� و	ق	د� ص	ن�ف	 ا	لن�اس� ف� ذ	ل�ك	 ق	د�يbا و	ح	د�يثbا ك�ت�بbا ك	ث�ي	ةb م�ن� أ	ن��ف	ع�ه	ا ك�ت	اب� ا�ب�ن� ح	ات�8 و	ل�

ب�ن� ع	د�ي¦ .  خ	ر� ف� ا	لض5ع	ف	اء� و	ك�ت	اب� ا	ل�ك	ام�ل� ل� أ	ح	د�ه�	ا ف� الث��ق	اة�, و	ال�

ق	 ر8 أ	ح�	��د	 ب���ن� ع	ل���ي¦ ا	ل�	ط�ي��ب� و	ت	ار�ي��خ� د�م	ش��� اف�ظ� أ	ب��� ب	ك��� اد	 ل�ل�ح	�� ا ت	ار�ي��خ� ب�	غ���د	 ل�ه	�� ن� أ	ج	 ه�ور	ة�, و	م��� و	الت��و	ار�ي��خ� ا	ل�م	ش���
م� ب�ن� ع	س	اك�ر	  ل�ل�ح	اف�ظ� أ	ب� ا	ل�ق	اس�
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ث�يث�  ا�ل	ِعاَب�اع�ث� ا�ل	ح�

ا�لن%&و	ع� ا�لث&ان�ي و�الس!تgون� 
ر�ه�  ر� ع�م� ت�	ل	ط	 ف� آخ� م	ع�ر�ف	ة� م	ن� ا�خ�

ن� س	��ع	 ل���ه�, ف	م	�� ت�	ل	�ط	 ف�� ع	ق� ب	��ت� ك�ت�ب���ه� ا�خ� ا ذ	ه	 إ�م�ا ل�	و�ف8 أ	و� ض	ر	ر8 أ	و� م	ر	ض8 أ	و� ع	ر	ض8 ك	ع	ب�د� الل�ه� ب�ن� ل	�يع	��ة	, ل	م��
ب	ل� .  ط�ه�م� ق�ب�ل	ت� ر�و	اي�	ت��ه�م�, و	م	ن� س	�ع	 ب�	ع�د	 ذ	ل�ك	 أ	و� ش	ك� ف� ذ	ل�ك	 ل	� ت��ق� ت�ل	 ء� ق�	ب�ل	 ا�خ� م�ن� ه	ؤ�ل	

ت%�ل�ط� ب�أ�خ�ر�ة8  , ق	ال	 ا	ل�	اف�ظ� أ	ب�و ي�	ع�ل	ى ا	ل�	ل�يل�ي5 و	إ�ن�	ا س	���ع	و�م�م&ن	 ا�خ	 , و	أ	ب�و إ�س�ح	اق	 الس�ب�يع�ي5 ع	ط	اء� ب�ن� ا	لس�ائ�ب�
ط���ه� ت�ل	 ن���ه� ب�	ع���د	 ا�خ� ر	ان	 م� ان	 س		��اع� و	ك�ي��ع8 و	ال�م�ع	��اف	 ب���ن� ع�م��� ع�يد� ب���ن� أ	ب��� ع	ر�وب	��ة	, و	ك	�� ن���ه� ب�	ع���د	 ذ	ل���ك	 و	س	�� ن	��ة	 م� ا�ب���ن� ع�ي�	ي��

ن	��ة	 ق�	ب���ل	 ي	ان� ب���ن� ع�ي�	ي�� ائ�ي5 و	س���ف� � ب���ن� ع	ب���د� ا	لر�ح�	��ن�, ق	��ال	ه� الن�س	�� ع�ود�ي5, و	ر	ب�يع	��ة�, و	ص	��ال�حR م	��و�ل	 ا	لت��و�أ	م	��ة�, و	ح�ص	��ي� و	ال�م	س���

, ق	�ال	 أ	ح�	��د� ب���ن� , ق	�ال	ه� ا�ب���ن� م	ع�ي��8 و	ع	ب���د� ا	ل��ر�ز�اق� ب���ن� ه	���ام8 , ق	�ال	ه� ي	�ي	�� ا	ل�ق	ط���ان� و	ع	ب���د� ا	ل�و	ه���اب� ا	لث��ق	ف���ي5 � ن	ت�	ي� م	��و�ت�ه� ب�س	��
ء	 .  م	ا ع	م�ي	 ف	ل	 ش	ي� ن�ه� ب�	ع�د	 , ف	ك	ان	 ي��ل	ق�ن�, ف�	ي	ت�	ل	ق�ن� ف	م	ن� س	�ع	 م� م	ا ع	م�ي	 ت�	ل	ط	 ب�	ع�د	 ن�ب	ل8 ا�خ� ح	

ح�  5 ع	ن� إ�س�ح	اق	 ب�ن� ق�ال� ا�ب	ن� ا�لص&ل� ت� ف�يم	ا ر	و	اه� ا	لط�ب�	ر	ان� و	ق	د� و	ج	د�
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ث�يث�  ا�ل	ِعاَب�اع�ث� ا�ل	ح�

ا�لن%&و	ع� ا�لث&ال�ث� و�الس!تgون� 
م	ع�ر�ف	ة� ا	لط�ب�	ق	ات� 

 sي ح� ل�ك	و�ذ�ل�%%ك� أ�م	%%ر� ا�ص	%%ط�ل� ذ	 ةb, ث���� ا	لت���اب�ع�ون	 ب�	ع���د	ه�م� ك	�� د	 اب	ة	 ك�ل�ه���م� ط	ب�	ق	��ةb و	اح��� ن� ا	لن���اس� م	��ن� ي�	ر	ى ا	لص���ح	 ف	م���
م�  ا ب�ق	و�ل�ه� ع	ل	ي�ه� ا	لس�ل	 ه�د� ع	ل	ى ه	ذ	 ت	ش� , ث�� ا	ل�ذ�ين	 ي�	ل��ون�	ه�م�, ث��� ا	ل��ذ�ين	 ي�	ل��ون�	ه�م� و	ي	س� ر� ا	ل�ق�ر�ون� ق�	ر�ن� ي��  ف	�ذ	ك	ر	 ب�	ع��د	 خ	

 . bة	ث � أ	و� ث	ل	 ق�	ر�ن�ه� ق�	ر�ن�	ي�
ل�ك	 ا	لت�اب�ع�ي	 ف	م	ن� ب�	ع�د	ه�م� .  , و	ك	ذ	 اب	ة	 إ�ل	 ط	ب�	ق	ات8 و	م�ن� ا	لن�اس� م	ن� ي��ق	س�م� ا	لص�ح	

 . bة	ن	س 	ع�ي	ر�ب	ر�ن8 أ	ل� ك�ل� ق�	ع�	ن� ي	ن��ه�م� م و	م�
م	��ة� ن	ا ا	ل�ع	ل� ي�خ� ل�ك	 ك�ت	��اب� ا	لت�ار�ي��خ� ل�ش	�� ذ	 ا ط	ب�	ق	ات� م�	م�د� ب�ن� س	ع�د8 ك	ات�ب� ا	ل�و	اق�د�ي� و	ك	�� و	م�ن� أ	ج	ل� ا	ل�ك�ت�ب� ف� ه	ذ	

ا .  د  , م�ف�يدR أ	ي�ضbا ج� 	ه� ا	لل�ه�- و	ل	ه� ك�ت	اب� ط	ب�	ق	ات� ا	ل��ف�اظ� � -ر	ح� أ	ب� ع	ب�د� الل�ه� ا	لذ�ه	ب�

ا�لن%&و	ع� ا�لر&اب�ع� و�الس!تgون� 
م	ع�ر�ف	ة� ا	ل�م	و	ال� م�ن� ا	لر5و	اة� و	ال�ع�ل	م	اء� 

ن� ل�يب	ةR, و	إ�ن�	��ا ه���و	 م��� ن��ه���م� ص	�� ام�ع� أ	ن���ه� م� د�ه�م� إ�ل	�� ا	ل�ق	ب�يل	��ة�, ف�	ي�	ع�ت	ق���د� ا	لس��� ب	 أ	ح	�� , ف�	ر�ب�	��ا ن�س��� ن	 ا	ل�م�ه�م���ات� و	ه���و	 م���
ي��ز� ذ	ل�ك	 ل�ي��ع�ل	م	, و	إ�ن� ك	ان	 ق	د� و	ر	د	 ف� ا	ل�	د�يث�  ه�م� م	و	ال�يه�م� ف�	ي�م	  .  م	و�ل	 ا	ل�ق	و�م� م�ن� أ	ن��ف�س�

"و�م�%%ن	 ذ�ل�%%ك�  ي5 ل�ك	 أ	ب���و ا	ل�ع	ال�ي	��ة� "ا	لر�ي	��اح� ذ	 ه�م� و	ك	�� , و	ه���و	 م	��و�ل	 ع�يد� ب���ن� ف�	ي��ر�وز	 " و	ه���و	 س	�� ت	���ي� "ا	لط���ائ�ي5 أ	ب���و ال�ب	خ�
ال�ح8 ", و	ه���و	 م	��و�ل	 ل�ع	ب���د� الل���ه� ب���ن� ص	�� ي5 ب8 "ا	ل�ق�ر	ش��� ل�ك	 ع	ب���د� الل���ه� ب���ن� و	ه��� ذ	 " و	ك	�� م���ي5 ع�د8 "ا	ل�ف	ه� ل�ك	 ا	لل�ي���ث� ب���ن� س	�� ذ	 و	ك	��

 . Rث�ي	ا ك ك	ات�ب� ا	لل�ي�ث� و	ه	ذ	
	ع�ل	ى ع	ل	ى ي	د� ب�	ع�ض� ال��ع�ف�ي�ي	 .ف�أ�م&ا م�ا ي�ذ	ك�ر� ف�ي ت%�ر	ج�م�ة� ا�ل	ِعاَب�خ�ار�ي!  م� ج	د�ه� ا	ل� �س�ل	 أ	ن�ه� "م	و�ل	 ال��ع�ف�ي�ي	" ف	ل�

 gي ل�ك� ا�ل	ح�س�ن� ب	ن� ع�يس�ى ال	م�اس�ر	ج�س� ي�ه�,و�ك�ذ� ل	م	 ع	ل	�ى ي	�د	 , ب���أ	ن�ه� أ	س�� ء� ع	ب���د� الل��ه� ب��ن� ا	ل�م�ب	�ار	ك� ي��ن�س	ب� إ�ل	� و	ل	
ر	ان�ي ا .  و	ك	ان	 ن	ص�
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ث�يث�  ا�ل	ِعاَب�اع�ث� ا�ل	ح�

ي� ب�ح� �ي	��ي� أ	ص�� ", و	ه���و	 ح� م	��ام� م	ال��ك� ب��ن� أ	ن	�س8 "م	�و�ل	 الت��ي�م�ي�ي	� ا ي��ق	�ال� ف�� ن	س	�ب� ا	ل�� , ك	م	� و	ق	�د� ي	ك���ون� ب��ال�	ل�ف�

ة	 ب���ن� ع	ب���د� الل���ه� الت��ي�م���ي� يفbا ع�ن���د	 ط	ل�ح	�� ان	 ع	س��� ا ل	���م�, و	ق	��د� ك	�� ��bل�يف	ام�ر8 ح��	ب�� ع	ال���ك� ب���ن� أ	د5ه� م ان	 ج	� ل�يب	ةR, و	ل	ك���ن� ك	�� ص	��
ل�ك	 .  ب	 إ�ل	ي�ه�م� ك	ذ	 أ	ي�ضbا, ف�	ن�س�

ر	 ه� أ	ن� ع�م	� يح� ل�مR ف�� ص	�ح� , و	ق	�د� ر	و	ى م�س�� و	ال� ن	 ا	ل�م	�� و	ق	د� ك	ان	 ج		اع	ةR م�ن� س	اد	ات� ا	ل�ع�ل	م	اء� ف� ز	م	ن� ا	لس�ل	ف� م��
ل� ا	ل���و	اد�ي؟ ن� أ	ه�� ل	ف�ت	 م�� ت	خ� ر	ة8, ق	�ال	 ل	��ه� م	�ن� ا�س��� ج¦ أ	و� ع�م��� ة	 أ	ث��ن	��اء	 ا	لط�ر�ي��ق� ف�� ح	� ا ت�	ل	ق���اه� ن	��ائ�ب� م	ك�� ب���ن	 ا	ل�	ط��اب� ل	م��

, ف�	ق	��ال	 أ	م	��ا إ�ن�� س	���ع�ت� ن	ب�ي�ك���م� ق�ال� ا�ب�ن� أ	ب��ز	ى, ق	�ال	 و	م	��ن� ا�ب���ن� أ	ب��ز	ى؟ ق�ال�  و	ال� ن	 ا	ل�م	��  إ�ن� ا	لل���ه	 ي�	ق���ول� ر	ج���لR م���
ا ا	ل�ع�ل�م� أ	ق��و	امbا و	ي	ض	ع� ب�ه� آخ	ر�ين	   . ي�	ر�ف	ع� ب�	ذ	

ن�؟ ق��ل��ت� ل� ا	ل�ي	م	�� ة	؟ ف�	ق�ل��ت� ع	ط	�اءR, ق	�ال	 ف	أ	ه�� ل��ك� ق	��ال	 ل	�ه� م	��ن� ي	س��ود� م	ك�� ر�ي5 أ	ن� ه�ش	ام	 ب�ن	 ع	ب���د� ا	ل�م	 و	ذ	ك	ر	 ا	لز5ه�
 , Rاو�س	ق�ال� ط , Rح�ول ؟ ف�	ق�ل�ت� م	ك� ل� ا	لش�ام� , ق�ال� ف	أ	ه� ب�ي��ب8 ؟ ق��ل�ت� ي	ز�يد� ب���ن� أ	ب��� ح	 ل� م�ص�ر	 ل� ا	ل�	ز�ي��ر	ة�؟ق�ال� ف	أ	ه� ف	أ	ه���

ر	ان	,  , ق�ال� ف�	ق�ل�ت� م	ي�م�ون� ب�ن� م�ه� م8 ل� خ�ر	اس	ان	؟ ق��ل�ت� ا	لض�ح�اك� ب���ن� م�ز	اح��� ن�ق�ال� ف	أ	ه� ر	ة�؟ ف�	ق�ل���ت� ا	ل�	س	�� ل� ا	ل�ب	ص��� ف	أ	ه���
ن	 ا	ل�ع	�ر	ب� أ	م�ق�ال� ب�ن� أ	ب� ا	ل�	س	ن�,  د8 أ	م�� , و	ذ	ك	ر	 أ	ن�ه� ي�	ق��ول� ل	�ه� ع�ن��د	 ك��ل� و	اح�� ل� ا	ل�ك�وف	ة�؟ ف�	ق�ل�ت� إ�ب��ر	اه�يم� ا	لن�خ	ع�ي5 ف	أ	ه�

ا ا�ن��ت�	ه	��ى  , ف�	ل	م�� و	ال� ن	 ا	ل�م	�� ؟ ف�	ي�	ق�ول� م��� و	ال� ع	ل	��ى ا	ل�ع	��ر	ب� ح	ت�� ي��ط	��ب	ق�ال� م�ن	 ا	ل�م	و	ال� ر�ي5, و	ا	لل��ه� ل�ت	س���ود	ن� ا	ل�م	�� ي	�ا ز�ه���

ر� ا	لل�ه� و	د�ين�ه�, ف	م	ن� ح	ف�ظ	ه� س	اد	, و	م	ن� ض	ي��ع	ه� , إ�ن�	ا ه�و	 أ	م� ا, ف�	ق�ل�ت� ي	ا أ	م�ي	 ا	ل�م�ؤ�م�ن�ي	 ن	اب�ر� و	ال�ع	ر	ب� ت	�ت�	ه	 ل		ا ع	ل	ى ا	ل�م	
س	ق	ط	 . 

 ( ة�؟ (ق%�ل	ت� ذ�ه� ا	ل�ب�	ل���د	 ي�د� ه	�� ر	ة�, ف�	ق	��ال	 م	��ن� ه���و	 س	�� ل� ا	ل�ب	ص��� ن� أ	ه��� 	ع���ر	اب� ر	ج�لb م��� ن� ب���ن�ق�ال� و	س	أ	ل	 ب�	ع�ض� ا	ل� ا	ل�	س	�
؟ ق�ال� أ	ب� ا	ل�	س	ن� ا	ل�ب	ص�ر�ي5,  ه�ق�ال� ن�	ع	��م�, ق�ال� أ	م	و�ل	 ه�و	 ت�ي	��اج� م� ا�ح� ه� و	ع	��د	 	��اج	ت�ه�م� إ�ل	�� ع�ل�م��� اد	ه�م�؟ ف�	ق	��ال	 ب� ف	ب���م	 س	��

ر� أ	ب�يك	 ه�و	 ا	لس5ؤ�د�د� .  ا ل	ع	م� 5 ه	ذ	 	ع�ر	اب� إ�ل	 د�ن��ي	اه�م�, ف�	ق	ال	 ا	ل�

ا�لن%&و	ع� ا�ل	خ�ام�س� و�الس!تgون� : 
ان��م�  م	ع�ر�ف	ة� أ	و�ط	ان� ا	لر5و	اة� و	ب��ل�د	

70



ث�يث�  ا�ل	ِعاَب�اع�ث� ا�ل	ح�

 . Rائ�د� م�ه�م�ة	و	ي�ه� ف�	ل	ع 	ت�ب	ر	ا ت�	ر�ب�	و , و	ه�و	 م��ا ي�	ع�ت	ن� ب�ه� ك	ث�يR م�ن� ع�ل	م	اء� ا	ل�	د�يث�
ه�ا  ن%	 ل�يلR . م� ا م�ه�م� ج	 	 ب�	ل	د�ي5ه� غ	ال�بbا, و	ه	ذ	 ه� ت�	ع	ي� ت	ب	ه	 ب�غ	ي��ه�, ف	إ�ذ	ا ع	ر	ف��ن	ا ب�	ل	د	 م	ع�ر�ف	ة� ش	ي�خ� ا	لر�او�ي, ف�	ر�ب�	ا ا�ش�

ات�يق�ه	ا م� إ�ل	�� ش���ع�وب�	ا و	ر	س	�� , و	ال�ع	ج	�� ائ�ر� و	ال�ب��ي���وت� ائ�ر� و	ال�ع	ش	�� ب�ون	 إ�ل	�� ا	ل�ق	ب	��ائ�ل� و	ال�ع	م	�� ان	ت� ا	ل�ع	��ر	ب� إ�ن�	��ا ي��ن�س	�� و	ق	��د� ك	��
ا, أ	و� إ�ل	� م��د�ن�	ا ب�وا إ�ل	ي��ه	�� , ن�س��� 	ق	��ال�يم� م� و	ان��ت	ش	ر	 ا	لن��اس� ف�� ا	ل� ا ف�	ل	م�ا ج	اء	 ا	ل��س�ل	 ب	اط�ه	 ر	ائ�يل	 إ�ل	 أ	س� ان�	ا, و	ب�	ن�و إ�س� و	ب��ل�د	

أ	و� ق��ر	اه	ا . 

ن� ان	 م��� ا, و	م	��ن� ك	�� ا ب�ع	ي�ن�ه	ا, و	إ�ل	 م	د�ين	ت�ه	ا -إ�ن� ش	اء	 ا	لل���ه�-, أ	و� إ�ق�ل�يم�ه	�� ن�ت�س	اب� إ�ل	ي��ه	 ف	م	ن� ك	ان	 م�ن� ق�	ر�ي	ة8 ف�	ل	ه� ا	ل�
ام�ي5 ث���� ن� أ	ن� ي	�ذ�ك�ر	ه�	ا, ف�	ي�	ق���ول	 م	ث	لb ا	لش��� س	� 	ح� اء	, و	ال� ا ش	� ن�ت�س	��اب� إ�ل	� أ	ي�ه�م	� ا ف�	ل	�ه� ا	ل� ن��ه	ا إ�ل	 غ	ي��ه	 ة8 ث�� ا�ن��ت�	ق	ل	 م� ب�	ل�د	

ق�ي5 ث�� ا	ل�م�ص�ر�ي5, و	ن	�و	 ذ	ل�ك	 .  , أ	و� ا	لد�م	ش� ا	ل�ع�ر	اق�ي5
ا ن	ظ	���رR و	ا	لل����ه�و�ق�%%%ال� ب%�ع	ض�%%%ه�م	  ذ	 , و	ف���� ه	��� ث�	ر	 ن�ي	 ف	���أ	ك� ن�ت�س	���اب� إ�ل	��� ا	ل�ب�	ل	���د� إ�ذ	ا أ	ق	���ام	 ف�ي���ه� أ	ر�ب	���ع	 س���� إ�ن�	���ا ي	س����وغ� ا	ل�

- أ	ع�ل	م� ب�الص�و	اب� .  ان	ه� و	ت�	ع	ال	 -س�ب�ح	
د� و	ال�م�ن�ة� .  " و	ل	ه� ا	ل�	م� ت�ص	ار� ع�ل�وم� ا	ل�	د�يث� - م�ن� "ا�خ� ر� م	ا ي	س�ر	ه� ا	لل�ه� -ت�	ع	ال	 ا آخ� و	ه	ذ	

ب�ه� و	س	ل�م	 .  و	ص	ل�ى ا	لل�ه� ع	ل	ى س	ي�د�ن	ا م�	م�د8 و	ع	ل	ى آل�ه� و	ص	ح�
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